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Sammanfattning 

I denna kvalitativa studie har vi intervjuat tolv behöriga matematiklärare som jobbar på låg- 
och mellanstadiet. Syftet med studien var att få kunskap om lärares erfarenheter och 
upplevelser av främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande 
inom området tal och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. Kunskap inom 
området tal och taluppfattning är grundläggande och viktigt för elever för att få förståelse i 
andra delar av matematiken och avgörande för deras framtida studier. Trots det visar PISA-
undersökningar att många elevers kunskaper inom detta område brister. I denna studie ses 
problemet ur ett lärarperspektiv och den är ett försök att möjliggöra djupare förståelse för hur 
lärare beskriver sitt arbete inom det aktuella området i matematik. Vi hade i avsikt att även få 
kunskap om vilka främjande och hindrande faktorer som enligt lärare har betydelse för elevers 
lärande i tal och taluppfattning. Resultaten av studien visar att lärarna använder sig av en rad 
olika undervisningsmaterial, från läroböcker till konkret material samt att de har många olika 
strategier i sin undervisning för att kunna hjälpa eleverna till förståelse. Senare beskriver 
lärarna hur faktorer som lärares erfarenhet och ämneskompetens samt arbetet med elevernas 
lärande och goda lärmiljöer främjar elevernas lärande. Hindrande faktorer enligt studiens 
resultat är lärarnas arbetsbelastning, missuppfattningar om elevernas kunskaper, låga 
förväntningar på eleverna samt en negativ inställning till ämnet. Studiens resultat diskuteras 
utifrån teorin om den didaktiska triangeln samt de specialpedagogiska perspektiven: det 
kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet.  
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1. Inledning 

I dagens samhälle förväntas människor behärska grundläggande matematik. I vardagsliv och 

yrkesliv krävs kunskaper som taluppfattning för att tillvaron ska fungera. Enligt Skolverket 

(2011) ger kunskaper i matematik människor möjligheter att fatta välgrundade beslut i 

vardagen och i samhället. Taluppfattning räknas som en del av den grundläggande 

matematiken och behandlar bland annat kunskap om naturliga tal och deras egenskaper, 

positionssystemet, de fyra räknesätten och rimlighetsbedömning (Skolverket, 2011). Dessa 

delar utgör grunden i matematikämnet och är nödvändiga för att kunna förstå och använda 

matematik. 

Det är av stor betydelse för elevers framtida liv att undervisningen i matematik och särskilt 

taluppfattning håller hög kvalité och ger goda resultat. Undervisningen ska syfta till att 

utveckla elevers förmåga i exempelvis problemlösning, begreppsanvändning och metodval 

(Skolverket, 2011). Skolinspektionen (2010) belyser flera faktorer som ger framgång i 

undervisningen exempelvis pedagogiskt ledarskap, didaktisk kompetens och goda relationer 

mellan lärare och elev.  

Vi arbetar båda som matematiklärare och har lång erfarenhet inom läraryrket. I vårt dagliga 

arbete ser vi elever som har svårigheter med matematik. Eleverna med störst svårigheter har 

nästan alltid svårt med förståelse och användande av taluppfattning. Som lärare är det av 

största vikt att behärska dessa områden och ha kunskaper som kan leda till förbättrad 

undervisning, ökade kunskaper hos eleverna och därmed en större möjlighet för dem att få ett 

liv med högre kvalité då de nödvändiga matematikkunskaperna finns där. 

Eftersom de grundläggande kunskaperna i taluppfattning undervisas och lärs mest på låg- och 

mellanstadiet enligt Neuman (1987), har vi valt att genomföra vår studie på dessa stadier. 

Målet var att få en bättre bild av de faktorer som har betydelse för lärandet i tal och 

taluppfattning. Förhoppningsvis bidrar vår studie till ökade kunskaper inom det aktuella 

området.  

1.1 Problemformulering 

Tal och taluppfattning är ett huvudområde inom matematiken och det tränas mycket på låg- 

och mellanstadiet, årskurs 1-6 (Skolverket, 2011). Detta område har stor betydelse även vid 

de nationella proven, som genomförs varje år i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven i 
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matematik består av flera delprov med muntliga och skriftliga delar. De ska vara ett stöd för 

en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper. Resultaten av dessa prov publiceras av 

Skolverket (Skolverket, 2018b).  

I Läroplan för grundskolan, [Lgr 11] (Skolverket, 2011), i kursplanerna för lågstadiet är det 

centrala innehållet mest omfattande för tal och taluppfattning och i mellanstadiet fortsätter det 

att vara ett stort centralt innehåll för att sedan minska på högstadiet. Framförallt finns en 

progression i det centrala innehållet och behärskar eleverna inte innehållet från lågstadiet går 

det inte att bygga vidare med mellanstadiets centrala innehåll. Till exempel är det nödvändigt 

att befästa positionssystemet innan tal i decimalform undervisas. I Skolverkets 

diagnosmaterial, Diamant, finns ett strukturschema utifrån matematikens egen struktur. Där 

betonas att varje moment har krav på specifika förkunskaper (Skolverket, 2013). En 

sammantagen bild visar att taluppfattning utgör grunden för elevers förutsättningar att tillägna 

sig matematisk kompetens. 

Även om kursplanerna har ett stort fokus på tidiga insatser i matematik och framförallt i 

området tal och taluppfattning visar resultat av internationella och nationella 

kunskapsmätningar att svenska elevers matematiska kunskaper i låg- och mellanstadiet är 

bristfälliga. Enligt Skolverkets rapport (2018a), visar den internationella mätningen, Program 

for International Student Assessment (PISA), att den svenska skolan presterar lågt. Trots att 

resultatet i matematik för Sveriges del förbättrades under den senaste åren ligger svenska 

elevers kunskaper i matematik fortfarande en bra bit ifrån de resultat som toppländerna Japan, 

Sydkorea och Estland har (Bilaga 1, Resultat över PISA-undersökningar). 

Våra egna erfarenheter som matematiklärare (på låg-, mellan- och högstadiet) 

överensstämmer med dessa resultat då vi träffar många elever som avslutar låg- och 

mellanstadiet utan tillräckliga färdigheter i grundläggande matematik, framförallt i området 

“tal och taluppfattning”. Med utgångspunkt i problemområdet finner vi ett behov av att utifrån 

ett lärarperspektiv få kunskap om faktorer som har betydelse i undervisningssituationen för 

elevers lärande i tal och taluppfattning på låg- och mellanstadiet. Kunskaperna är också 

nödvändiga i rollen som speciallärare då vi kommer att vägleda lärare och undervisa elever i 

matematiksvårigheter.   
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2.   Bakgrund  
I detta kapitel presenteras styrdokument och forskning som är relevant för den studie som 

gjorts. Därefter följer de teorier, som använts för att tolka den insamlade data som ligger till 

grund för studien. Slutligen finns syfte och frågeställningar. 

2.1 Styrdokument  
 

I Lgr 11 (Skolverket, 2011) och kursplanen för matematik nämns taluppfattning under centralt 

innehåll. Under rubriken ”taluppfattning och tals användning” finns olika delar som eleverna 

ska lära sig. Det är enbart där som taluppfattning nämns, men underförstått finns det i 

kunskapskrav då exempelvis begrepp som är centrala inom taluppfattning nämns. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) står det att: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet.” 

(Skolverket, 2011, s. 13). Även om taluppfattning som begrepp inte används många gånger i 

läroplanen är det centralt och det är framförallt det som bedöms i det nationella 

bedömningsstödet som Skolverket står bakom. Bedömningsstödet är obligatoriskt och ska 

genomföras i förskoleklassen och årskurs 1. Bedömningsstödets avsikt är att tidigt se elever 

som har eller riskerar att utveckla svårigheter inom taluppfattning, men även att se elever med 

goda kunskaper som behöver mer stimulans (Skolverket, 2019).  

 

I Lgr 11 betonas skolans särskilda ansvar för elever som har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Skolverket, 2011). För elever som har svårigheter med exempelvis 

taluppfattning, finns bestämmelser om stödinsatser i form av extra anpassningar och särskilt 

stöd (Skolverket, 2014). Extra anpassningar görs om en elev inte utvecklas i riktning mot 

kunskapskraven eller riskerar att inte uppnå dessa. Inga formella beslut krävs. Extra 

anpassningar kan vara exempelvis enskilda instruktioner, extra färdighetsträning, stöd för att 

komma igång med arbetsuppgifter och enstaka specialpedagogiska insatser som övning hos 

speciallärare under några veckor (Skolverket, 2014). Särskilt stöd ges när de extra 

anpassningarna inte är tillräckliga. En utredning görs med en kartläggning och en pedagogisk 

bedömning och utifrån detta beslutas om åtgärder som skrivs in i ett åtgärdsprogram. Exempel 

på särskilt stöd är specialpedagogiska insatser under en längre tid, extra vuxenstöd som en 

resursperson, anpassad studiegång eller särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 2014). 

Stödinsatser ska sättas in för att kompensera för elever i svårigheter och på så sätt öka deras 
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möjligheter att nå kunskapskraven. Dessa insatser ska göras på individ-, grupp- och skolnivå 

(Skolverket, 2014). 

2.2 Tidigare forskning 

2.2.1 Taluppfattning 

Taluppfattning är ett holistiskt begrepp enligt Dunphy (2007) och trots att helheten är det 

centrala, är det viktigt att bryta ner det i delar för att bättre förstå innebörden och kunna forma 

en god undervisning. Flera definitioner, som vill förtydliga innebörden finns, exempelvis är 

taluppfattning ”a special feel for numbers, an intuition about how they are related to each 

other and the world around them” (Howden, 1989, s. 6). Taluppfattning beskrivs även 

kortfattat som ”having a number of different aspects” (Dunphy, 2007, s. 11). 

Taluppfattning innefattar många delområden, som ska läras in. Flera forskare har undersökt 

olika delar inom taluppfattningen för att om möjligt finna en konstruktion hos de tidiga 

matematiska färdigheterna som lärs före skolstart för att utifrån denna kunna skapa 

interventioner och utveckla undervisningsmetoder. I en kvantitativ studie av Purpura och 

Lonigan (2013) har tre delområden inom taluppfattningen hittats: räknande, relationer och 

aritmetiska operationer. Inom delområdet räknande fanns uppgifter som att ramsräkna, räkna 

framåt/bakåt och uppskatta mängder. Inom det andra delområdet relationer löstes uppgifter 

som talens grannar, samband tal-antal och storleksordnande av mängder och inom det tredje 

delområdet, aritmetiska räkneoperationer behandlades uppgifter som att veta ett antal i en 

mängd när antalet ändrades. Alla dessa delar var centrala inom taluppfattningen. I en annan 

kvantitativ studie (Aragón, Navarro & Aguilar, 2016) har forskarna studerat om vissa delar 

inom taluppfattningen har större inverkan på senare kunskaper. Studien visade att tidiga 

svårigheter med verbalt räknande (exempelvis upprepa talföljder muntligt), se 

antal/subitisering och uppskattning visade synliga samband mellan tidiga svårigheter och 

senare problem med räkneförmågan. Dessa studier visar några av de delområden som finns 

inom taluppfattningen. 

2.2.2 Undervisningsstrategier 

Det finns flera undervisningsstrategier som är viktiga och centrala för att ge eleverna en god 

taluppfattning. Utifrån två studier (Askew, Brown, Rhodes, Johnson & William, 1997; Clarke 

m.fl., 2002) har sex undervisningsprinciper, som används vid god undervisning i matematik, 
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tagits fram. Undervisningsprinciperna är följande: göra kopplingar mellan olika 

matematikområden, utmana alla elever, undervisa begreppsförståelse, använda 

ändamålsenliga diskussioner, att matematiken är det centrala och att attityderna till matematik 

är positiva. En del av principerna handlar om undervisningsstrategier, exempelvis att använda 

sig av ändamålsenliga diskussioner, undervisa begreppsförståelse och göra kopplingar mellan 

olika matematikområden (Askew m.fl.; Clarke m.fl.). En annan viktig undervisningsstrategi 

enligt Clarke, Doabler, Nelson och Shanley (2015) är att verbalisera matematiken, att elever 

får sätta ord på sitt tänkande och sin förståelse. I en studie av Clarke m.fl. (2015) har syftet 

varit att göra en översikt med viktiga åtgärder som kan förbättra matematikprestationerna hos 

elever i förskolan och åk 1. Genom hela artikeln betonas vikten av att bygga en stabil grund i 

matematik, att ha fokus på det centrala: taluppfattningen. Flera åtgärder betonas, exempelvis 

att använda bra undervisningsexempel och stöttning på rätt nivå. Md-Ali, Karim och Yousuf 

(2016) har i en studie undersökt vad lärare menar är centralt i undervisningen för att ge 

eleverna så goda matematikkunskaper som möjligt. En av de fyra faktorer som var viktiga var 

just undervisningsstrategier som varierande undervisningsmetoder. De andra tre faktorerna 

handlade om strukturer, kunskap och värderingar. Det är centralt att lärarna använder olika 

strategier, men det är även av betydelse att eleverna ges möjlighet att använda olika strategier, 

något som lärarna måste möjliggöra i undervisningen enligt Groves, Mousley och Forgasz 

(2004). 

2.2.3 Undervisningsmaterial 

Att använda konkret material i undervisningen och att som lärare ha kunskap om att undervisa 

från konkret till abstrakt nivå, är viktigt (Md- Ali m.fl. 2016). Lärare måste veta att kunskapen 

är befäst på en konkret nivå innan det abstrakta undervisas enligt Groves m.fl. (2004). I en 

metastudie har Groves m.fl. sammanställt 200 projekt och 700 publikationer och sorterat 

faktorer som har betydelse för undervisningen i taluppfattning. Många undervisningsfaktorer 

är centrala för skickliga lärare, både didaktiska och sociala och en faktor som betonades var 

att lärare medvetet väntade med att undervisa det abstrakta tills det konkreta var befäst. I en 

annan studie (Aunio, Korhonen, Bashash & Khoshbakht, 2014) har variationer i tidig 

taluppfattning undersökts i Finland och Iran. Barnen i studien var fem år och de finska barnen 

visade bättre resultat i tidig taluppfattning och troliga orsaker till det var att matematiken 

kopplades till verkligheten, utantillinlärning var inte centralt och att konkret material 

användes i undervisningen. Dessa tre skillnader fanns i skolan för de finska och iranska 
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barnen och användandet av konkret material sågs som en framgångsfaktor i undervisningen 

med tidig taluppfattning (ibid.). 

Att använda tallinjen som ett visuellt undervisningsmaterial kan vara ett stöd och en 

framgångsfaktor för att få förståelse för taluppfattning (Chard & Gersten, 1999). I en 

litteraturstudie beskrivs hur viktig taluppfattningen är för matematikinlärningen och att bra 

undervisningsmetoder behöver upptäckas då det förbättrar elevernas taluppfattning. Att nöta 

och drilla in kunskaper är inte framgångsrikt eftersom det inte automatiskt leder till förståelse. 

För att få förståelse behöver eleverna exempelvis redskap som tallinjen (ibid.). I en studie 

(Woods, Ketterlin Geller & Basaraba, 2018) beskrivs hur tallinjen kan vara ett stöd i 

undervisningen för alla elever. Tallinjen är en visuell representation och kan vara en viktig 

länk mellan det konkreta och det abstrakta. Användandet av tallinjen kan leda till att elever 

förstår förhållanden mellan tal, räkneordningen, talens storlek, förståelse för del och helhet 

samt för räkneoperationer med de olika räknesätten (ibid.). 

2.2.4 Främjande faktorer 

Det är främjande för matematikundervisningen när lärare har goda kunskaper i 

matematikämnet och i pedagogik enligt Md-Ali m.fl. (2016). Även Moscardini (2015) visar i 

en kvalitativ studie från Skottland att lärares goda ämneskunskaper är nödvändiga för att se 

vad eleven kan eller inte kan. Undervisningen i sig leder inte till förståelse utan det är 

främjande när undervisningen utgår från elevens kunskaper (Fujii, 2014; Md-Ali, 2016; Muir, 

2008). Enligt Fujii (2014) ska elevens lärande vara i centrum och därför behöver läraren 

identifiera elevens kunskaper och förutsättningar. Fujii undersökte i en studie hur 

undervisningsmodellen Lesson Study har kunnat överföras till andra länder. Med stöd av 

Lesson Study ska läraren hitta rätt uppgifter, som kan få eleven att förstå och överföra 

kunskapen till andra sammanhang och detta kräver att läraren har identifierat elevens tidigare 

kunskaper (ibid.). 

Det är en främjande faktor när taluppfattning lärs in tidigt. Barn lär sig taluppfattning tidigt i 

vardagen och i leken, till exempel genom att duka bordet och räkna steg (Chard & Gersten, 

1999). Elever med svårigheter i matematik tidigt löper stor risk att även ha 

matematiksvårigheter senare (Morgan, Farkas & Wu, 2009). Tidiga insatser ger det bästa 

resultatet enligt Clarke m.fl. (2015) och studiens resultat visar att det är viktigt för alla elever, 

men framförallt för elever i svårigheter, att undervisningen har grundläggande delar som att 
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koppla samman elevers tidigare kunskaper med nya och att eleverna får verbalisera sin 

förståelse. Detta ses som insatser på en första nivå och om de inte är tillräckliga finns 

kompletterande åtgärder som att öka intensiteten i undervisningen exempelvis genom mer 

undervisningstid, mindre grupper, mer individualisering, mer praktisk stöttning och feedback. 

Vid stora svårigheter betonas vikten av att undervisa det mest centrala, grunden, 

taluppfattningen (ibid.). Att tidiga insatser är viktiga betonar även Jordan, Glutting och 

Raminemi (2010) i en kvantitativ studie då deras resultat visar att en bristande taluppfattning 

är en stark prediktor för senare svårigheter i matematiken. Testen som användes i studien 

skulle kunna användas vid screening för att tidigt hitta de elever som har svårt. När 

svårigheter upptäcks tidigt kan insatser sättas in tidigare vilket har betydelse och får ses som 

en främjande faktor. 

Slutligen kan en god lärmiljö vara en främjande faktor i lärandet av taluppfattning. I en 

lärmiljö beaktas bland annat sociala faktorer, hur samspel och interaktion fungerar mellan 

personerna i gruppen och lärarens centrala roll i detta. Enligt Moscardini (2015) är lärande en 

dynamisk process som sker i interaktion mellan lärare och elev. Läraren behöver exempelvis 

anpassa sin undervisning till elevens kunskap och förståelse och detta kräver ett samspel 

mellan lärare och elev. Md-Ali (2016) talar om en två-vägskommunikation mellan lärare och 

elev och att skickliga lärare hanterar interaktion och kommunikation i klassrummet väl. Det 

handlar om ett förhållningssätt där läraren bryr sig om eleven och behandlar den väl (Md-Ali, 

2016). Till sist betonar Muir (2008) det komplexa i undervisningen, att det är mycket som 

påverkar och att kvalitén är mer avgörande än kvantiteten.  I en kvalitativ studie (Muir, 2008) 

observerades lärare utifrån olika undervisningsprinciper som användes i god undervisning och 

där visade det sig hur komplext det var att studera undervisning. Utifrån varje elevs unika 

kunskaper byggs undervisningen vidare och trots samma miljö och undervisning lär sig elever 

olika (ibid.). 

2.2.5 Hindrande faktorer 

Hindrande faktorer i matematikundervisningen kan vara när elever inte får tillräckligt med tid 

att lära sig strategier eller när undervisningen inte utgår från elevernas nivå. Chard och 

Gersten (1999) menar att det är centralt för inlärningen av taluppfattning att lära sig strategier 

som exempelvis ”störst först”, det vill säga att det underlättar att räkna 8+3 och inte 3+8. Det 

tar tid att lära sig strategier (ibid.) och det är även hindrande när läraren inte har tid att 

undersöka vilka kunskaper eleverna har och kan bygga sin undervisning utifrån det (Groves 
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m.fl., 2004; Md-Ali m.fl., 2016; Muir, 2008). Undervisningen ska relatera till elevernas 

tidigare kunskaper för att vara gynnsam. Tidsbrist kan vara en hindrande faktor eller att tiden 

inte används till det som anses främjande för undervisningen. I Lesson Study avsätts mycket 

tid till att för- och efterarbeta lektioner och detta kan leda till goda resultat för eleverna (Fujii, 

2014). När tid inte avsätts för kollegialt samarbete mellan lärare kan det vara en hindrande 

faktor som påverkar undervisningen negativt. 

Att missförstå elevers kunskaper kan vara en hindrande faktor då det försvårar att bygga 

vidare på elevernas befintliga kunskaper vilket är framgångsrikt. Lärare behöver ha goda 

kunskaper om eleverna och en interaktion som fungerar bra enligt Md-Ali m.fl. (2016) för att 

främja elevernas lärande, men om detta saknas kan lärandet hindras. Enligt Browder m.fl. 

(2012) kan grupper med få elever främja lärandet. I en kvalitativ studie har åtta elever 

observerats för att hitta åtgärder som främjar lärandet med grundläggande taluppfattning. 

Följande åtgärder gjordes: mindre grupper, mer stöd i helklassundervisning och mer praktisk 

stöttning. Åtgärderna gav en positiv effekt, men vad som gav mest effekt av insatserna var 

svårt att mäta (ibid.). Även språkliga missförstånd kan vara hindrande för eleverna i deras 

lärande. Enligt Sandström, Nilsson och Lilja (2013) finns språkliga barriärer för elever med 

annat modersmål än det som används i undervisningen. Barriärer kan vara förståelsen av 

enskilda, ovanliga ord eller av ord som har en generell och en specifik matematisk betydelse 

som exempelvis ordet ”udda”. Även Norén (2010) menar att språkliga missförstånd försvårar 

för eleverna i matematikundervisningen. 

Ytterligare en hindrande faktor i undervisningen kan bero på en undervisningssituation där 

förväntningarna på eleverna är låga och att attityden till matematikämnet är negativ. Att ha 

höga förväntningar på eleverna, engagerande uppgifter som är kopplade till elevernas 

verklighet och en undervisning som utmanar är främjande (Groves m.fl., 2004). Även andra 

studier (Askew m.fl., 1997; Clarke m.fl., 2002) kommer fram till att undervisningsprinciper 

som används i god undervisning kan vara positiva attityder till matematikämnet och att 

utmana eleverna. 

2.3 Teoretiskt ramverk 

De två teorier som vi har valt som grund för vår analys av studien är den didaktiska triangeln 

(Kansanen, 2000) och de specialpedagogiska perspektiven (Ahlberg, 2015): det kategoriska, 

det relationella och dilemmaperspektivet. Vi valde den didaktiska triangeln då den beskriver 
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hur läraren, undervisningsinnehållet och eleven växelverkar med varandra i undervisningen. 

Detta samspel beskrev de intervjuade lärarna i vår studie. Teorin kan även ge förklaringar till 

varför vissa faktorer är främjande eller hindrande. De specialpedagogiska perspektiven valde 

vi utifrån att dessa perspektiv används inom specialpedagogisk forskning och vi ville se hur 

dessa perspektiv tog sig i uttryck hos de intervjuade lärarna, i deras synsätt och arbetsmetoder. 

2.3.1 Den didaktiska triangeln 

I den didaktiska triangeln finns tre hörn eller grundpelare: läraren, eleven och innehållet 

(Kansanen, 2000). I relationen mellan lärare och elev sker en interaktion, en pedagogisk 

relation. Läraren har ansvaret för undervisningen på grund av sin kunskap och erfarenhet, 

denne har något som eleven saknar och relationen är därför ojämlik och asymmetrisk. I 

relationen mellan vuxna och barn ökar ojämlikheten, men relationen kan ändå vara 

demokratisk trots olika utgångspunkter (ibid.). Hopmann (2011) betonar elevens förståelse i 

relationen mellan lärare och elev, men i den växelverkan som sker mellan lärare och innehåll 

(ämnet) är fokus mer på hur läraren behandlar ämnet. Läraren har inte frihet att helt välja 

ämnesinnehåll då detta är styrt av styrdokument, men en frihet finns att välja metoder som hur 

ämnet framställs och hur undervisningen ska formas (Kansanen, 2000). Den tredje relationen 

är mellan eleven och innehållet och handlar om hur innehållet genom didaktik kan göras 

tillgängligt för eleven. Målet är att inlärning ska ske, men eftersom innehållet varierar och styr 

undervisningsprocessen, kan inte allt innehåll studeras på samma sätt (ibid.). De ömsesidiga 

relationerna som finns mellan de tre faktorerna i den didaktiska triangeln kan ge förståelse för 

och beskriva den interaktion som sker i undervisningen. Olika delar kan vara i fokus: 

elevcentrerad undervisning, lärarens roll eller ämneskunskap, men i undervisningen sker ett 

varierande samspel mellan dessa parter och det är dessa förhållanden som betonas i den 

didaktiska triangeln (ibid.). 

2.3.2 Specialpedagogiska perspektiv: det kategoriska, det relationella och 

dilemmaperspektivet 

Inom specialpedagogisk forskning finns flera perspektiv utifrån olika teoretiska 

utgångspunkter (Ahlberg, 2015). Vi har valt att granska våra resultat utifrån följande 

perspektiv: det kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet. Emanuelsson, Persson 

och Rosenkvist (2001) beskriver det kategoriska och relationella perspektivet. Utifrån det 

kategoriska perspektivet finns svårigheterna hos individen och stöd kan ges av exempelvis 
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speciallärare för att hjälpa eleven. Eleven själv bär ansvar för sina svårigheter och anses vara 

en elev med svårigheter. I det relationella perspektivet uppstår svårigheterna i relation till 

miljön och eleven befinner sig i svårigheter. Även nu kan stöd ges av exempelvis 

speciallärare, men ett särskilt ansvar har skolans personal och inte eleven, för att utforma en 

miljö där eleven har möjligheter att lära sig. De olika perspektiven förklarar orsakerna till 

svårigheterna på olika sätt och även åtgärderna kan skilja sig åt utifrån de olika 

förklaringarna. Nilholm (2007) förklarar dilemmaperspektivet och menar att det finns 

dilemman i vårt utbildningssystem, motsättningar som egentligen inte går att lösa. Exempelvis 

är ett centralt dilemma att alla elever ska nå samma kunskapskrav, men ändå möta den 

undervisning som passar just dem. Lärare hanterar dessa dilemman, ibland så kallade problem 

i vardagen, men de inbyggda dilemman som finns i våra styrdokument behöver lyftas mer i 

ljuset och diskuteras (Ahlberg, 2015). 

2.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att få kunskap om lärares erfarenheter och upplevelser av 

främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande inom området tal 

och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. 

1. Hur beskriver lärare på låg- och mellanstadiet sitt arbete med elevers utveckling av tal och 

taluppfattning? 

2. Vilka främjande faktorer kan ha betydelse för elevers matematiska kunskaper i tal och 

taluppfattning hos elever på låg- och mellanstadiet enligt lärarna? 

3. Vilka hindrande faktorer kan ha betydelse för elevers matematiska kunskaper i tal och 

taluppfattning hos elever på låg- och mellanstadiet enligt lärarna? 

3. Metod 
Under denna rubrik beskrivs val av forskningsansats, urval, genomförande, tillförlitlighet, 

etiska överväganden, dataanalys och fördelning av arbetsinsats. 

3.1 Metodval (forskningsansats) 

Vid genomförande av samhällsvetenskaplig forskning står valet mellan två olika 

forskningsmetoder, kvalitativa och kvantitativa (Backman, 1998). De två olika metoderna 
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skiljer sig åt ganska mycket trots att det finns likheter. Bryman (2011) föredrar att kalla de två 

metoderna för olika forskningsstrategier. Utifrån studiens syfte och frågeställningar har en 

kvalitativ undersökningsmetod valts. I kvalitativa studier är informanterna få och resultaten 

kan inte generaliseras enligt Kvale och Brinkmann (2009). Men trots få informanter kan 

kvalitativa studier ge värdefull kunskap och bidra med djupare förståelse av det som studeras, 

det är inte alltid mängden information som avgör kvalitén menar Creswell och Poth (2017). 

Begränsningar i kvalitativa studier kan vara forskarens närhet till det som studeras och även 

forskarens förförståelse. Forskaren själv påverkar studien och det är viktigt att vara medveten 

om detta och se resultat med så öppna ögon som möjligt (Creswell & Poth, 2017). I flera av 

de forskningsartiklar som har nämnts i denna studie har kvalitativa forskningsmetoder använts 

med datainsamlingsmetoder i form av intervjuer eller observationer, exempelvis Browder 

(2012) och Moscardini (2015). Resultaten från dessa studier kan inte generaliseras, men andra 

studier visar på liknande resultat, vilket ger trovärdighet. I denna studie samlades data in 

genom intervjuer med tolv matematiklärare. Val av kvalitativa intervjuer var i enlighet med 

studiens syfte och kunde ge oss kunskaper om främjande och hindrande faktorer som kunde 

ha betydelse för elevernas lärande. För intervjuer valdes intervjufrågor noggrant och 

insamlade data blev grunden för vidare analys. Genomförandet av denna studie krävde 

förkunskaper i ämnet för att förstå vad de intervjuade lärarna beskrev, men en ansträngning att 

lyssna in informanterna och försöka följa deras tankar och resonemang med så liten påverkan 

som möjligt, har gjorts.  

3.1.1 Kvalitativa intervjuer 

För att kunna nå denna studies syfte valdes kvalitativa intervjuer.  En intervju är ett samtal 

och interaktion som sker mellan två parter. Den kan genomföras med olika syften från att 

dokumentera data om inträffade händelser till samtal med terapeutiska ändamål och mycket 

annat anser Kvale och Brinkmann (2009). Genom kvalitativa forskningsintervjuer vill 

forskaren få fram och tillverka ny kunskap. Samtidigt finns begränsningar och nackdelar med 

intervjuer. Till skillnad från vanliga samtal har intervjuaren en maktposition och bestämmer 

över intervjuns sammanhang, kontext och genomförande (ibid.). Eftersom maktrelationen i 

intervjun är asymmetrisk och intervjuaren har valt frågor, tolkar och styr samtalet kan 

informanterna känna sig i underläge. Det skulle kunna hända att informanterna vill svara på 

frågorna för att inte framstå som dumma. I så fall kan de anpassa sina svar efter intervjuarens 

förväntningar, något som minskar trovärdigheten i svaren. Det kan även vara svårt som 
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informant, att gå emot intervjuaren eller ge de svar som man egentligen vill, om 

intervjusituationen känns obekväm (Fejes & Thornberg, 2009). 

Hur intervjuaren väljer sina intervjufrågor har betydelse för kvaliteten på den insamlade data 

som fås fram. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) bör intervjufrågorna inledas med en 

konkret inledande fråga. Sedan fortsätter intervjun med enkla och korta frågor som är lätta att 

förstå. Konkreta standardfrågor kan också användas för att till exempel hålla intervjun till 

ämnet. Öppna frågor passar bra i intervjuer och hjälper till att få fram mer information. I dessa 

frågor bestämmer intervjuaren bara ramen för ämnet och låter intervjupersonen svara fritt. 

Vill man få mer och djupare information av en standardfråga kan man be intervjupersonen 

utveckla sitt svar eller berätta mer detaljerat. 

För att kunna säkerställa kvaliteten av denna studie gjordes en intervjuguide, där fem 

specifika teman valdes (Bilaga 3, Intervjuguide). Intervjuerna i studien inleddes med konkreta 

frågor om antal år i yrket och nuvarande arbetsuppgifter. Därefter följde fem teman med 

rubrikerna taluppfattning, material, metoder, för- och efterarbete samt framgångsrika metoder. 

Varje tema startade med en inledande fråga och därefter fanns 3-7 konkreta frågor. Den 

inledande frågan förde in informanterna på temat och som intervjuare lyssnades och följdes 

informanternas tankar. Uppföljningsfrågor används exempelvis för att stanna inom temat, 

men även för att ge informanterna möjlighet att tydliggöra och fördjupa sina svar. En 

öppenhet för oväntade svar och öppna frågor hjälper också till att få fram mer information 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  Det är också viktigt att använda sig av tystnad och att lyssna sig 

till vad intervjupersonen verkligen vill säga (Bryman, 2011).  

3.2 Urval  

I kvalitativa studier tas tre hänsyn: val av deltagare, antal deltagare och urvalsmetod (Creswell 

& Poth, 2017). I vår studie har vi intervjuat tolv utbildade matematiklärare som jobbar på låg- 

och mellanstadiet. Vi har inte haft fokus på lärarens kön, ålder eller verksamma år, men vi har 

valt utbildade lärare som undervisar i matematik och som inte är helt nyutexaminerade. Lärare 

med erfarenhet kunde ge mer trovärdiga svar och höja studiens kvalité. Tre av lärarna jobbade 

även som speciallärare. De valda lärarna hade arbetat mellan 4 år och 40 år som lärare. De 

arbetade i fyra olika kommuner, två lärare arbetade i två olika medelstora kommuner, fem 

lärare i en stor kommun och fem lärare i en liten kommun, samtliga kommuner ligger i 

Mellansverige. Lärarna arbetade både på kommunala skolor och friskolor. 
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Eftersom vi själva bor i en stor kommun i Mellansverige, var det mycket lättare för oss att 

försöka hitta intervjupersonerna inom vårt närområde. Detta urval kallas för 

bekvämlighetsurval och där väljer man intervjupersonerna bland de som är mer tillgängliga 

(Bryman, 2011). Genom att fråga intervjupersonerna om det fanns andra matematiklärare på 

skolan, kom vi i kontakt med nya informanter. På så sätt använde vi oss av en annan 

urvalsmetod som kallas för snöbollsurval eller kedjeurval (ibid.). Samma källa menar att det 

finns brister i de båda urvalsmetoderna och ingen av de två urvalsgrupperna kan representera 

en stor grupp av individer inom samma ram.  

3.3 Genomförande  

För att kunna genomföra kvalitativa intervjuer behövde vi komma i kontakt med 

matematiklärare på låg- och mellanstadiet, informanter. För att få kontakt med fältet 

skickades missivbrev (Bilaga 2, Missivbrev) till flera rektorer på olika skolor i flera 

kommuner. Rektorerna informerades och ombads att skicka vidare missivbreven till 

matematiklärarna på skolorna. Efter att vi fått kontakt med informanterna bokades tio 

intervjuer in på lärarnas arbetsplatser. Två intervjuer genomfördes via telefon. 

Samtliga intervjuade lärare jobbade på låg- och mellanstadiet. Vi valde att intervjua 

matematiklärare som till skillnad från de flesta speciallärare undervisar i klasser. De arbetar 

med grundläggande tal och taluppfattning och möter elever med olika kunskaper och behov.  

Dessa lärare har en god bild av främjande och hindrande faktorer i undervisningen och till 

skillnad från speciallärare kan de beskriva den undervisningssituation som de flesta elever 

möter.  

Vi genomförde sex intervjuer var och varje intervju tog cirka 50 minuter. Samtliga intervjuer 

spelades in i mobiltelefonen samt i datorn eller röstmemon på ipaden. Ljudinspelning vid 

intervju ökar möjligheter att i efterhand upptäcka flera faktorer som har betydelse för studiens 

resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtliga intervjuer transkriberades i nära anslutning till 

intervjuerna. Vid transkriberingen avidentifierades känslig information som namn på platser 

och personer och våra informanter fick istället nya ”namn”: L som betyder lärare och en siffra 

(1-12). De tolv intervjuerna har totalt tagit tio timmar att genomföra och transkriberingarna är 

på sammanlagt 196 sidor. Transkriberingen användes senare för vidare dataanalys. 
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3.4 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet är en viktig del i forskningen och innefattar flera begrepp som giltighet, 

validitet och reliabilitet enligt Fejes och Thornberg (2009). Validitet handlar om att undersöka 

det som var avsett att undersökas, att välja en passande metod och få fram ett tydligt resultat 

som är förankrat och övertygande (Fejes & Thornberg, 2009). Reliabilitet visar på studiens 

trovärdighet, om andra forskare skulle komma fram till samma resultat vid en liknande 

studie.  

I denna studie lämpade det sig att använda den kvalitativa metoden. Den insamlade empirin i 

undersökningen var inte bred och därför var det inte möjligt att generalisera, det vill säga 

urvalsgruppen kunde inte representera alla matematiklärare i hela landet. Generalisering var 

inte heller viktigt för denna studie. Samtidigt erbjöd den kvalitativa metoden förutsättningar 

att få en djupare förståelse för vad lärarna upplevde som hade betydelse för elevernas lärande 

i tal och uppfattning. Medvetenhet om denna aspekt nämns av Göransson och Nilholm (2009) 

som en viktig aspekt som minskar risken för så kallad smygrepresentativitet.  

Utifrån studiens resultat och dataanalys anser vi att studiens syfte har uppfyllts och 

frågeställningarna besvarats vilket uppfyller kravet på tillförlitlighet. När det gäller arbetets 

trovärdighet kan man titta på urvalsmetoden. Där har vi använt bekvämlighetsurval till en viss 

del, vilket kan påverka arbetets trovärdighet enligt Creswell och Poth (2017). Vi menar att 

vårt urval ändå kan ge trovärdiga resultat eftersom vi själva inte arbetat med någon av de 

intervjuade lärarna och därför inte har någon förförståelse av deras arbetssituation. Även 

rektorerna som fick missivbreven skulle kunnat påverka studien genom att välja ut de lärare 

som de ville skulle bli intervjuade. En rektor bifogade en kopia till oss där det framgick att 

alla matematiklärare på skolan hade tillfrågats, men hur övriga rektorer gjorde är oklart. 

Vi vill även nämna att denna studie har ett lärarperspektiv och att resultaten är baserade på 

vad informanterna berättade och där saknas andra perspektiv som till exempel 

elevperspektivet. Studien skulle kunnat ge resultat som förtydligar eller kanske motsäger de 

resultat vi har fått fram om vi hade använt fler perspektiv. Det skulle även kunnat berika 

studien om flera metoder hade använts, exempelvis observationer. Att använda flera källor 

som styrker resultatet eller beskrivningen kallas triangulering och det är kvalitetshöjande 

(Larsson, 2005).  
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3.5 Etiska överväganden 

I denna studie togs hänsyn till de etiska aspekterna redan från början då det berättades om 

syftet med studien. I missivbrevet berättades även om att deltagandet i intervjun var frivilligt. 

Vi har följt informationskravet som kräver att berörda, exempelvis informanter, ska 

informeras om syftet med forskningen samt vilka villkor som gäller vid deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationen ska vara tydlig så informanterna vet vad de tar 

ställning till. Även samtyckeskravet har beaktats då samtycke från rektor och lärare har 

begärts samt att lärarna kunnat avbryta sin medverkan när som helst om de hade önskat 

(Vetenskapsrådet, 2002). En fördel med dessa etiska regler är att de som deltar i 

undersökningar alltid har fått ta ställning till om de vill delta och de har även rätt att avbryta 

deltagandet och återkalla samtycket. Det är ett skydd för den undersökte, men även för 

forskaren, som tydligt vet vad den undersökte godkänt (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Enligt konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002) ska informanterna inte kunna 

identifieras av utomstående och därför har namn, kommuner och annan känslig data, som 

hade kunnat röja deras identitet, avidentifierats. Informanternas identitet har skyddats. 

Personuppgifter ska behandlas enligt personuppgiftslagen vid ljudinspelning och det inspelade 

materialet ska förvaras aktsamt enligt Vetenskapsrådet (2017). Även nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002) har följts då insamlad data enbart kommer användas i denna studie 

och inte för något annat bruk. Även detta har våra informanter blivit informerade om (Bilaga 

2, Missivbrev). 

Forskningen behövs i samhället och är viktig för dess utveckling (forskningskravet) och 

samtidigt får inte forskning ske på individens bekostnad (individskyddskravet). Mellan dessa 

två intressen kan etiska dilemman uppstå. En obetydlig skada hos individen som främjar 

forskningen kan göra att mer hänsyn tas till forskningskravet än till individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). I en forskningsartikel (Moscardini, 2015) beskrivs hur lärarna har 

begränsade kunskaper om elevernas kunskaper, låga förväntningar på eleverna samt att de 

använder tvivelaktiga övningar utifrån sin egen intuition. Som informant kan dessa resultat 

upplevas negativa eftersom de till viss del visar på brister och okunskap hos informanterna, 

men studiens resultat gynnar forskningen då dessa upptäckter kan leda till främjande insatser. 

Vi har inte sett några av dessa dilemman i den här studien. 
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3.6 Dataanalys 

Med data menas de stora mängder information som har tagits fram från undersökningen som 

exempelvis anteckningar eller ljudinspelningar från intervjuer. Dataanalys är processen där 

insamlade data bearbetas anser Fejes och Thornberg (2009). Det finns olika metoder för att 

analysera insamlade data och det är viktigt att fundera och välja den analysmetod som passar 

undersökningen innan själva genomförandet börjar. Metodvalet leder till bättre genomförda 

undersökningar och hantering av insamlade data under den bestämda tidsperioden (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Kvale och Brinkmann (2009) nämner några kvalitativa analysmetoder för sammanställning av 

insamlade data till exempel meningskoncentrering. Där försöker man omformulera 

intervjupersonernas meningar till kortare meningar. Vid kategorisering försöker man hitta 

likheter mellan intervjupersonernas berättelse och samla in dem under olika kategorier. 

Meningstolkning är ytterligare en analysmetod, en icke strukturerad analysmetod där man 

skapar sin egen uppfattning av intervjuarens meningar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Det är viktigt att få en känsla för hela intervjun (Creswell & Poth, 2017) och därför 

sammanfattade vi varje intervju i den här studien först, innan den började delas in i mindre 

delar. Därefter användes öppen kodning. Vid kodning (Fejes & Thornberg, 2009) söks koder 

när man noggrant går igenom och bryter ner och undersöker texten. Några frågor kan ställas 

under kodningsarbetet om de insamlade data för att hitta gemensamma och viktiga koder. 

Med koden menas ord, begrepp eller meningar som har nära samband med det empiriska 

underlaget. Det krävs en konstant jämförelseanalys i denna metod enligt Fejes och Thornberg 

(2009). Kodningen har skett i samband med analys av data i vår analys. Där fann vi koder 

som exempelvis talbilder, tallinjen, hundrarutan, plockmaterial, elevspel och Favorit. Utifrån 

de upptäckta koderna försökte vi hitta likheter och skillnader för att strukturera dessa och 

samla ihop flera koder i några kategorier. Exempel på kategorier är undervisningsmaterial och 

undervisningsstrategier. De valda kategorierna och tidigare forskning hjälpte oss att så 

småningom hitta tre teman som gav oss möjlighet att svara på studiens frågeställningar. De tre 

teman som vi redovisar i resultatdelen är: Att undervisa i taluppfattning, Främjande faktorer 

och Hindrande faktorer. 
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3.7 Fördelning av arbetsinsats i arbetet 

 
Denna studie har gjorts tillsammans. Vi har skrivit arbetets olika delar ihop i gemensamma 

dokument där vi innan skrivandet har diskuterat vad som ska stå. Ibland har vi skrivit 

samtidigt och ibland har vi skrivit var för sig och den andre har då lagt till och tagit bort i 

texten som skrivits. Det som vi har delat upp är intervjuerna. Vi genomförde sex intervjuer 

var och gjorde även transkriberingarna av intervjuerna var för sig. I analysarbetet då data från 

intervjuerna sorterades, skrev vi olika dokument som vi sedan jämförde och analyserade 

tillsammans. Våra olika sätt att tänka, se på saker och strukturera, har fört arbetet framåt och 

lett till det arbete som vi nu redovisar. 

4. Resultat 
 

Under denna rubrik presenteras studiens resultat. Vi har valt att tematisera vår resultatanalys 

så det blir lättare för läsaren att följa vårt arbete. Det innebär att vi har arbetat utifrån teorierna 

som var relevanta för vårt arbete och inte att vi hade ett färdigt ramverk. De teman som 

analysen gav oss är: att undervisa i tal och taluppfattning, faktorer som främjar elevernas 

lärande i tal och taluppfattning samt faktorer som hindrar elevernas lärande i tal-och 

taluppfattning.  

4.1    Att undervisa i taluppfattning 

I enlighet med styrdokument och kunskapsmål för ämnet matematik planerar och genomför 

lärare sin undervisning. Det finns många faktorer som har betydelse för lärares arbete. Bland 

annat har lärares medvetenhet om taluppfattningen en central roll i upplägg av undervisning. I 

den här delen av analysen beskriver de intervjuade lärarna hur de ser på taluppfattning och 

vilka delar de tycker är centrala att arbeta med i undervisningen. De beskriver också olika 

undervisningsstrategier och undervisningsmaterial som de använder i sitt dagliga arbete med 

undervisning i tal och taluppfattning. Under detta tema redovisas resultaten av områdena 

lärarnas beskrivning av taluppfattning, undervisningsstrategier samt undervisningsmaterial. 

4.1.1 Lärarnas beskrivning av taluppfattning 

Lärarna var eniga om att taluppfattning utgör grunden i matematik, att grunden måste finnas 

för att kunna bygga vidare. Lärarnas uppfattning om begreppet taluppfattning var 
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överensstämmande. Några tyckte att det skulle finnas en form av förståelse för tal och talens 

storlek i förhållande till varandra, andra menade att eleverna skulle ha bilder i huvudet av 

talen eller en “känsla för” eller “tanke om” tal och tals värde.  

Jag tycker att det är grunden. Att de har en känsla, känslan för hur stort talet är. 

Var finns det i sammanhanget? Är 20 större än 5?  (L2) 

 

Man har koll på talen i sitt tänk... Störst, minst och hur mycket det är i mellan, hur 

stort ett tal är i förhållande till det andra. (L9)  

Många olika delar inom området taluppfattning nämndes av lärarna exempelvis 

antalsuppfattning och talmängder. Lärarna som arbetade på lågstadiet berättade att de 

arbetade med räkneramsan, tallinjen, storleksordning, positionssystemet, rimlighet och 

mönster som 2-hopp. Mellanstadielärarna beskrev att även de arbetade med positionssystemet 

och rimlighet, men sedan lade de mer tid på att arbeta med de fyra räknesätten och algoritmer 

inom dessa.  

Delar inom taluppfattningen är tal och antal, talramsan, talens inbördes ordning, 

talets grannar, mönster som 2-hopp, tallinjen och rimlighet. (L5) 

  

Nu när vi har börjat med algoritmer måste de veta platsvärdet, vilken plats allting 

är på, positionssystemet. De måste ha en förståelse för talen och en förståelse för 

räknesätten. (L4) 

4.1.2 Undervisningsstrategier 

Lärarna berättade att de brukade använda en blandning av olika strategier i sin undervisning. 

Många lärare beskrev hur de lät elever resonera, förklara och uttrycka sig muntligt i olika 

matematiska uppgifter. Lärarna på lågstadiet använde sig ofta av samtalsbilder där temat för 

lektionen fanns i form av olika bilder. Några lärare använde bildstöd till begrepp för att 

eleverna skulle lära sig dessa bättre. Flera lärare lät eleverna förklara sina lösningar, som till 

exempel hur de tänkte och vad de hade för strategier. Exempelvis kunde eleverna få en 

uppgift att räkna ut hur många liter en gympasal rymde eller hur mycket en cykel vägde. För 

att kunna gå vidare i undervisningen, behövde lärare förstå hur eleverna tänkte och vilka 

strategier de använde för att lösa problem. 
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Eleverna ska hitta en strategi, en hypotes. De behöver inte kunna formeln för 

volym. Jag vill bara veta hur de tänker annars kan jag inte gå vidare. (L7) 

Vi diskuterar kring samtalsbilden. Så är det till exempel talet 7. Då kan en 

samtalsfråga vara: Hur många föremål ser vi? Det är ju inte alltid 7 av alla 

föremål på bilden, det kan vara 4 bilar eller 5 kottar osv. (L3) 

Oftast så har mina elever en liten bok, ungefär som en formelsamling i fysik, där 

de kan slå upp olika begrepp och där det står med skrift och finns bilder som de 

kan titta på för att påminna sig själva. (L12) 

En lärare berättade om vikten av att förstå helheten även om man hade för avsikt att gå 

djupare in i en del av ett område. Ett exempel som läraren tog upp var tallinjen och vikten av 

att berätta för eleverna, även de yngre, om hela tallinjen, för att ge en helhetsbild av den från 

början. Helhetsbilden kunde skapas när man hade något att jämföra med berättade läraren och 

tog undervisningen om geometriska figurer som ett exempel. När en cirkel beskrevs var det 

även viktigt att förklara vad en cirkel inte var.  

Förut var jag väldigt noga med att ta en sak i taget, då missade jag helheten...Om 

jag vill berätta om vad en cirkel är, då är det bra att de får veta vad en cirkel inte 

är, så jag tar fram en cirkel men även andra geometriska figurer som rektangel, 

triangel och kvadrat... Man kan presentera tallinjen med noll i mitten, jag vill att 

de ska veta att det finns negativa tal. Man kan nämna det även om man inte jobbar 

med det mycket så att man har sett och hört. (L12) 

   
Flera lärare beskrev undervisningsstrategier där alla elever var inkluderade. En lärare beskrev 

hur öppna uppgifter diskuterades men elevernas diskussioner hölls på olika nivåer. Alla elever 

skulle beskriva vilka strategier de använde och resonemanget var det viktigaste. En annan 

lärare beskrev hur samma undervisningsstrategi användes i hela gruppen för att strategin 

skulle bli accepterad av alla elever och inte enbart bli en strategi för vissa elever. 

Man kan göra det tillsammans. Nu gör vi det här allihop! Det blir inte så tabu 

heller med en undervisningsstrategi. (L1) 
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 Använd öppna uppgifter. Inga grupperingar, alla kan diskutera med varandra.  Hur 

tänker du? Vilken regel har du?... Resonemanget är viktigt, att eleverna kan 

resonera. Det enda facit är elevens tanke och den är rätt. (L7)  

4.1.3 Undervisningsmaterial 

Alla lärare använde läromedel i matematikundervisningen och variationen mellan skolorna 

var stor. De flesta lärarna var positiva till läromedlen och använde olika böcker till olika 

elever för att kunna anpassa sin undervisning utifrån elevernas behov. De menade att 

läroböcker var upplagda på olika sätt och att de genom att välja olika böcker till flera elever 

kunde få material som gav den undervisning som eleverna behövde bäst. Flera lärare var även 

kritiska till läromedlen och till lärarhandledningen. Ibland fanns inte heller möjligheten att 

själv påverka val av läromedel och det upplevdes som negativt.  

Läroboken finns i två nivåer. Den ena boken är för dem som behöver lite mer 

utmaning. Sen har jag två elever som har ett helt annat material. Läromedlet som 

övriga klassen har, går för fort fram för dem. (L6) 

Som ny lärare på en skola måste man fortsätta jobba med samma läromedel som 

redan finns på skolan. Jag tycker att lärarhandledningen inte är så användbar, det 

är mest svar på frågorna och mindre förklaring. (L11) 

Många lärare använde sig av laborativt material i kombination med olika läromedel. Då kunde 

de exempelvis jobba praktiskt med konkret material och visualisera vilket hjälpte många 

elever att få en djupare förståelse. Laborativt arbete var framförallt vanligt bland de yngre 

eleverna på lågstadiet. Eleverna skulle bygga, plocka med konkret material, dela upp antal 

med mera. De flesta lärarna betonade även metoder med inslag av bilder eller andra visuella 

verktyg som exempelvis tallinjen. Dessa metoder bidrog till en djupare grundkunskap och 

hjälpte eleverna att förstå de abstrakta delarna senare. Flera av lärarna menade att eleverna 

behövde olika sätt för att lära sig, att eleverna var olika och fastnade för olika saker och därför 

behövde erbjudas exempelvis olika material. Några lärare betonade också att eleverna blev 

mer självständiga i sitt arbete när de fick verktyg som exempelvis tallinjen. Det var viktigt att 

hjälpa eleverna att bli mer självständiga i sitt arbete.  

Sen försöker jag nöta in tallinjen så man tar hjälp av den. Så blir de mer 

självständiga, man ger dem lite verktyg. (L3) 
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De behöver få lite olika sätt för de hakar upp sig på olika. De behöver prova och 

undersöka med konkret material. Matteböckerna visar mycket bilder. De har 

tallinjen. Sen koppla det med det abstrakta. Man vill ju inte fastna i det konkreta. 

(L1) 

Vi jobbar med konkret och laborativt material ganska mycket. Eleverna får jobba 

länge med de materialen, sedan kommer de till de abstrakta. Man ska släppa 

mycket av det konkreta i år 3. Det ska gå hand i hand. (L8) 

De flesta skolorna använde digitala verktyg som olika appar med framförallt färdighetsträning. 

Lärarna såg flera fördelar med dessa appar då de exempelvis gav snabb feedback och var 

lustfyllda. De gav också en variation i träningen, eleverna fick träna på ytterligare ett sätt. En 

lärare berättade hur det var tvunget att styra vilka uppgifter eleverna skulle göra på ipaden då 

det fanns mycket annat som lockade och risken fanns att eleverna inte fick den träning som 

var tänkt. 

Vi jobbar digitalt. Det är för att man kan få variation. Om vi först har byggt och 

grejat, sen har vi skrivit, sen vill de göra något annat, så byter man aktivitet. Man 

tränar samma sak fortfarande, men på ett annat sätt. (L2) 

Jag väljer vad de ska jobba med i ipaden. De får inte göra som de vill för då sitter 

det plötsligt fem och gör hänga gubbe. Det finns så mycket annat där som lockar. 

(L4) 

Sammanfattningsvis beskrev lärarna taluppfattning som en känsla för tal och hur talen 

förhåller sig till varandra. De nämnde många områden som ingår i tal och taluppfattning och 

betonade att det viktigaste i undervisningen var att eleverna fick en bra förståelse. Genom 

att välja olika material och strategier i undervisningen kunde eleverna få en helhetsbild av 

talsystemet, en grund att bygga vidare på. Lärarna poängterade vikten av att undervisa från 

det konkreta, till det abstrakta och använda visuellt stöd för att komma dit.  

4.2    Faktorer som främjar elevers lärande i taluppfattning 

Målet med matematikundervisningen är att eleverna ska få en djupare förståelse i ämnet. 

Främjande faktorer är de aspekter som förstärker elevernas lärande och även i sin tur deras 

relation till ämnet. Det är främjande när eleverna tidigt har fått bygga upp en taluppfattning 

och förstå helheten. Lärarna beskrev främjande faktorer utifrån lärarens roll, elevens situation 
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och lärandemiljö. Under denna rubrik redovisas resultaten av områdena lärarens erfarenhet 

och kunskap, elevers möjligheter till lärande samt goda lärmiljöer. 

4.2.1 Lärarnas erfarenhet och kunskap 

Flera lärare beskrev att de genom kunskap och erfarenhet hade fått en ökad kompetens och 

större säkerhet i vad och hur de skulle undervisa. De hade arbetat med ämnesinnehållet så 

många gånger och behövde inte längre fundera lika mycket på lektionsplaneringar och 

undervisningsmetoder. De menade att läraren var en viktig faktor för undervisningen och att 

lärare som var mindre bundna till läroböcker och metoder kunde bygga upp en undervisning 

som förstärkte elevernas lärande vilket var en främjande faktor. En lärare betonade lärarens 

matematiska grund och betydelsen av att vara matematiker som matematiklärare och inte 

enbart en räknare. Flera lärare berättade att de även visste vad eleverna kunde få svårt med då 

det gällde taluppfattningen. Ett sätt som flera lärare beskrev var hur vanliga missförstånd som 

elever hade, kunde användas i undervisningen. Elevernas felaktiga tankar kunde leda till 

undervisning som kunde ge eleverna en bättre förståelse. En lärare berättade hur uppgifter 

gjordes medvetet, uppgifter som eleverna ofta och lätt kunde göra fel på. Genom att belysa de 

vanliga felen som eleverna gjorde, kunde eleverna själva få upptäcka centrala delar i 

taluppfattningen, exempelvis att bråkdelar skulle ha samma storlek i en figur.  

Jag gör ofta så att jag lyfter felexemplen, de man vet att alla gör fel på. Som bråk, 

när jag ritar mina fjärdedelar kanske jag ritar de någon gång så att de är olika stora, 

försöker lyfta det här som alla fastnar på. (L2)  

Jag har jobbat många år så jag behöver inte sitta och fundera på själva 

matematiken. Jag har koll på vad vi ska göra och har gjort de här genomgångarna 

så många gånger. (L4) 

Lärare är den viktigaste faktorn i matematik, de som har bra matematisk grund och 

inte är bundna till bara en metod...Vi har för många räknare och för lite 

matematiker bland lärarna. (L7) 

4.2.2 Elevers möjligheter till lärande  

En främjande faktor som lärarna berättade om var att eleverna fick möjligheten att förstå 

grunden i matematik och framförallt i taluppfattning. Grundkunskap i ämnet var nödvändigt 

för att kunna bygga vidare sedan. Därför betonade några lärare vikten av att arbeta tillräckligt 
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mycket med grundläggande matematik. Det var inte bra att skynda vidare med andra delar i 

matematiken förrän taluppfattningen var befäst. Lärarna tyckte att eleverna tidigt skulle träna 

och genom lek och aktiviteter kopplade till deras vardag, få förståelse för taluppfattning. I 

hemmet, förskolan och förskoleklassen var det viktigt att leka in matematikkunskaper 

exempelvis genom att leka affär, använda pengar och spela spel. Det var lärorikt att sortera 

pengar och veta hur många tiokronor det gick på en hundralapp och hur många tvåkronor som 

var en tia. 

Taluppfattning är superviktigt. För att förebygga. Jag tror att man måste våga 

stanna upp, verkligen våga ta tid till det här. Barnen måste få leka med pengar, 

räkna tior och veta att tio tior är en hundring och sortera tvåorna, fem tvåor är en 

tia. I förskoleklassen har de ju affär där fröken kan vara expedit och växla 

pengar. (L2) 

En viktig del i undervisningen, enligt lärarna, var att upptäcka var eleverna befann sig i sitt 

lärande. För att identifiera elevernas kunskapsnivåer hade lärarna olika strategier. Flera lärare 

beskrev hur de använde formativ bedömning genom att till exempel börja lektionen med att få 

en bild av var gruppen befann sig eller att de använde summativ bedömning när de avslutade 

ett arbetsområde med ett test eller en diagnos. Flera lärare nämnde att man kunde se om 

eleverna förstod medan de jobbade under lektionerna. Om många i gruppen inte hade förstått 

tillräckligt mycket behövde elevernas lärande stärkas genom repetition. En främjande faktor 

var att stärka elevernas lärande. Lärarna menade att elevernas möjligheter till en bättre 

undervisning ökade när de fick en tydlig bild av elevernas kunskaper och brister.  

Du ser under lektionerna hur de jobbar, du ser om de kan eller inte, sedan har man 

sina tester där kan man se om de kan, det är med exit ticket. (L9) 

 

Jag börjar lektionen med att kolla, få en bild av var gruppen befinner sig, var 

individen befinner sig... Om det finns många som inte förstår från förra lektionen 

då håller vi på med det tills alla är med på banan. (L12) 

  

Man ser mycket när eleverna jobbar, hur de jobbar...Varje arbetsschema avslutas 

med en diagnos... och för de som inte klarar sig... då får man reparera lite, tänker 

jag… då får man se det på gruppnivå… är det flera som inte klarat sig då får man 

repetera för alla. (L8) 
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4.2.3 Goda lärmiljöer 

En främjande faktor som betonades, var lärarens förmåga att läsa av gruppens behov och 

utifrån det forma sin undervisning. De flesta lärarna beskrev detta och hur de var tvungna att 

jobba på olika sätt med olika grupper för att få arbetsro och en fungerande lärmiljö. För att få 

en fungerande undervisningssituation tog läraren hänsyn till exempelvis elevers 

koncentrationsförmåga, uthållighet, behov av tydlighet, struktur och rutiner.  

Den här klassen behöver hållas ihop, de behöver jobba med samma (uppgifter) 

mycket för att det ska fungera, för de är rätt så spretiga. De behöver en ordentlig 

inramning. Men den förra omgången då var det mycket lättare att kunna… att de 

kunde göra mer olika. Så det beror också på gruppen, det styr. (L6) 

En framgångsfaktor i undervisningen enligt lärarna var när de lyckades skapa strukturer så att 

alla elever kunde arbeta självständigt eller med stöd för att lära sig taluppfattning. Lärarna 

menade att de behövde mer tid med vissa elever och då behövde ett flertal elever vara mer 

självgående med sina arbetsuppgifter. En lärare gav ett exempel på detta när halva klassen 

arbetade i ipaden som hela tiden gav respons på deras prestationer och den andra halvan 

kunde då få mer lärarstöd då de var färre elever. 

Då kanske jag låter halva gruppen köra med ipad, ett taluppfattningsprogram, så 

har jag mer fokus på den andra halvan. Ipaden är lite mer självrättande och de får 

feedback. Så byter vi efter halva timmen. (L2) 

Ytterligare något som flera av lärarna beskrev som främjande för lärmiljön var när lärare 

medvetet arbetade med eleverna för att stärka olika sociala delar hos dem, exempelvis att ta 

ansvar och vara toleranta mot andra. Flera av lärarna menade att det skulle vara accepterat att 

göra fel inför andra i gruppen, att eleverna skulle vara så trygga med varandra att det inte blev 

jobbigt. De menade att det var viktigt att arbeta med det sociala klimatet i hela gruppen. En 

lärare berättade hur hon kunde erbjuda eleverna mycket, men att eleverna hade ett eget ansvar 

för sitt lärande.  

Vi har jobbat mycket med det sociala. Jag tycker de är trygga, de kan säga om de 

inte förstår. Man måste ta ansvar om man inte förstår.  Jag kan presentera, men 

eleven måste ta emot och då måste den bestämma sig för att vara mottaglig. Så 

pratar vi om hur det känns när det är bra i klassrummet. (L5) 
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Sammanfattningsvis beskrev lärarna flera främjande faktorer i undervisningen om 

taluppfattning. De menade att lärarens goda kunskaper och erfarenheter spelade en central roll 

för undervisningens utformning och kvalité. Lärarna beskrev även att det var främjande för 

elevernas lärande när taluppfattning lärts tidigt och när undervisningen byggts upp utifrån 

elevernas befintliga kunskaper och behov. Slutligen menade lärarna att en främjande faktor 

var en god lärmiljö där bland annat elevernas sociala förmågor som ansvarstagande tränades. 

4.3 Faktorer som hindrar elevers lärande i taluppfattning 

Det finns flera faktorer som har betydelse för elevernas lärande på ett negativt sätt och kan 

räknas som hindrande faktorer för elevernas utveckling. Utbildningssystemets mål är att alla 

elever ska få möjlighet till kunskapsutveckling. Stimulerande matematiska uppgifter och 

utmaningar kan väcka barns och ungdomars intresse och det gäller alla barn oavsett 

kunskapsnivå. Under denna rubrik redovisas resultaten av områdena lärarnas arbetssituation, 

missuppfattningar samt låga krav och negativ inställning. 

4.3.1. Lärarnas arbetssituation 

 

Den förändrade arbetsbördan i och med den senaste läroplanen och dess kursplaner (Lgr 11) 

hade en hindrande och negativ påverkan på elevernas lärande, hävdade lärarna. Den 

arbetssituation som lärarna beskrev kunde hindra möjligheten att skapa undervisning som 

ledde till lärande och utveckling hos eleverna. Några lärare nämnde kursplanerna och den 

press och stress som dessa framkallade. Pressen hade ökat sen betygen infördes på 

mellanstadiet. De nationella proven som tidigare gjordes i årskurs 5 hade då ingen förankring 

i några betyg och upplevdes då på ett annat sätt. Andra lärare beskrev att läromedlet stressade 

dem och att de fick skynda igenom för att hinna med allt. Det var så mycket eleverna skulle 

hinna lära sig. Flera lärare var kritiska till kursplanernas krav och läromedlens upplägg och 

menade att det var viktigare att eleverna fick en god taluppfattning och en stabil grund än att 

delar i matematiken skyndades igenom för att eleverna skulle hinna allt. De tyckte att flera 

delar i kursplanerna var mindre viktiga att kunna tidigt, exempelvis tredimensionella figurer. 

  

Jag tycker inte de är så bra just nu, kursplanerna. Allt ska ju vara innan 3:an, de 

ska kunna otroligt mycket som rätblock och andra tredimensionella figurer. 

Böckerna stressar. Det är bättre att kunna grunderna först. (L2) 
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Hur jag har undervisat genom åren har varierat, det är lite mer press nu mot när jag 

började jobba. Vi satte inte betyg, de hade nationella prov i 5:an och de hade inga 

betyg som var kopplade till nationella prov… Vi kunde ta mer tid till andra saker i 

matematiken. (L4) 

  

En gemensam uppfattning som delades av samtliga lärare var känslan av att vara otillräcklig. 

De menade att resurserna på skolorna inte var tillräckliga, exempelvis fick eleverna bara gå 

till speciallärare ibland. Lärarna berättade att de hade stora elevgrupper med 25-30 elever och 

att arbetsbelastningen var stor. Mattelärare kunde undervisa även i andra ämnen. Samtidigt 

hade lärare mentorselever som de ansvarade för och där bland annat skulle man ha 

regelbundna föräldrakontakter. Undervisningen anpassades utifrån detta men det stöd som 

eleverna hade rätt till var svårt att tillgodose och därför hade olika lärare skilda lösningar, 

exempelvis att använda den egna planeringstiden till extra undervisning. 

  

Nu har jag ingen halvklass, så jag har 27 elever på mattelektionerna. Jag har några 

som är lite svagare och då har jag lagt in 40 minuter extra varje vecka av min 

planeringstid som stöd. Det är jättesvårt att få stöd på skolan, de får bara gå till 

speciallärare någon gång ibland. Det är ett stressmoment, för eleverna behöver ju 

ha mer. (L5) 

 

Det är ett springande hela tiden… för lite planeringstid och som matte/NO-lärare 

har man fem olika ämnen... Man ska tänka på sin egen undervisning samtidigt 

kontakta föräldrarna och mycket mer. (L11) 

  

De intervjuade lärarna var överens om att samarbete mellan lärare gynnade både elev och 

lärare. I praktiken var det få lärare som hade möjlighet till samarbete vilket kunde vara en 

hindrande faktor. De lärare som hade gemensamma elevgrupper eller som undervisade i 

samma årskurs samarbetade mer. En del skolor brukade ha schemalagda tider för 

arbetslagsträffar eller ämnesträffar men samarbete lärare emellan var inte styrt. De som 

undervisade i samma årskurs samarbetade oftast mer. Lektionsplaneringen var en viktig del av 

lärarnas arbete. De brukade försöka ha en bra och genomtänkt uppstart på sina lektioner men 

de var inte lika noga med lektionsavslutningen. En lärare tyckte att lärare överlag var dåliga 

på att avsluta sina lektioner på ett planerat sätt.   
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Jag planerar uppstart med alla elever, genomgång och diskussion tillsammans. 

Lektionsavslutningen ska också göras tillsammans men vi lärare är dåliga på att ha 

tydliga avslutningar. Vi lärare har inte direkt ämnesträffar. Man har kollegor att 

bolla och diskutera med men det ligger på oss själva och är inte styrt. (L9) 

  

4.3.2 Missuppfattningar  

 

Flera lärare berättade att det var viktigt för lärandet att eleverna förstod vad innehållet 

behandlade och att de följde med på lektionerna. En utmaning, som lärarna beskrev, var att 

veta hur eleverna tänkte. Om lärare utgick ifrån att eleverna alltid talade om när de inte 

förstod, fanns det en risk att man missade de elever som inte gjorde det. Det fanns många 

tysta elever som inte vågade säga till om de inte förstått. Lärarna kunde då missförstå vilka 

kunskaper eleverna egentligen hade.  

 

Är det någon som inte förstått då måste man ju säga till, så att vi kan gå igenom 

det själva en gång till. Jag har några som knappt öppnar munnen och pratar. Man 

vet ju inte vad som rör sig i deras huvuden. (L5) 

  

Enligt några lärare var det viktigt att ta hänsyn till språkliga missförstånd eller brister hos 

eleverna. Om det inte gjordes kunde bristerna, enligt lärarna, bli hindrande faktorer i 

undervisningen. Några lärare pratade om vikten av att veta om eleven verkligen hade förstått 

de matematiska begreppen rätt. En lärare tog begreppet volym som ett exempel, ett begrepp 

som hade olika betydelse i olika sammanhang. En annan lärare pratade om begrepp som 

hälften och dubbelt som kunde vara kluriga. Ytterligare en lärare pratade om språkliga brister 

hos elever med ett annat modersmål än svenska, brister som var svåra för lärare att upptäcka. 

Denna lärare betonade även att man kunde missförstå eleverna och göra felbedömningar av 

deras matematiska kunskaper då det i själva verket snarare handlade om språkliga brister. 

  

Språkliga problem finns med begrepp som är svåra att förklara… Eftersom det är 

du, min mattelärare, som frågar då vet jag att volym betyder… annars betyder 

det… sa en av mina elever. (L7)  
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Vissa invandrarbarn kan prata bra svenska (vardagsspråk) och det är svårt för 

lärare att se deras språkliga brister. (L10) 

  

Jag hade elever som hade andra språk och när de förstått vad begreppen i 

matematik betydde, då gick det mycket bättre för dem. (L11) 

4.3.3 Låga krav och negativ inställning 

  
Några lärare beskrev hur en del skolor valde enkla läromedel till elevgrupperna, inte som en 

anpassning till elever med inlärningssvårigheter eller språkliga svårigheter, utan för att 

lektionerna var röriga och inte fungerade. Lärarna ville få lugn och ro på de stökiga 

lektionerna genom att välja läromedel med enklare uppgifter. Då kunde en del elever klara av 

att arbeta utan lärarstöd och läraren kunde använda sin tid till att hjälpa andra elever. Lärarna 

sänkte kraven och förväntningarna på eleverna. En lärare som hade arbetat på två olika skolor 

berättade att den ena skolan valde läroböcker med utmanande uppgifter som var svåra. Den 

andra skolan hade valt läroböcker med enklare uppgifter. Dessa skolor låg i två helt skilda 

områden, den ena skolan i ett område med högutbildade föräldrar, den andra i ett svagare 

socioekonomiskt område. 

  

Det fanns en stor skillnad mellan de två skolorna… I den nya skolan var böckerna 

mycket enklare men de hade stökiga klasser och man hann inte hjälpa alla… då 

satt några elever och räknade i sina böcker och jag hjälpte de andra. (L11) 

  

Enligt lärarna var elevernas negativa inställning till matematik en faktor som hindrade deras 

vilja att lära sig ämnet. En del elever tyckte att matematik som skolämne var svårt. Detta 

kunde bero på flera faktorer, enligt lärarna, framförallt hur de hade lärt sig matematik från 

början och vilken grund de hade i ämnet. En lärare menade att det inte fanns några generella 

problem hos eleverna utan att det handlade mest om vilken undervisning de hade fått, om de 

hade lärt sig grundläggande matematik. En tidigare erfarenhet av misslyckande skulle, enligt 

lärarna, kunna leda till en negativ inställning. Läraren tyckte att det var viktigt att ta hänsyn till 

detta i undervisningen för att kunna hjälpa dessa barn. En annan hindrande faktor som 

nämndes av lärarna, var vuxnas negativa inställning till ämnet. Negativ attityd till ämnet 

kunde finnas hos personer i elevernas närhet som exempelvis lärare som undervisade i andra 

ämnen.  
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Jag har hört att andra lärare på skolan, de som inte undervisar i matte, säger till 

elever att matte är tråkigt eller svårt. (L10) 

Det finns inget generellt problem som man kan se hos eleverna. Det handlar om 

vilken undervisning de har haft. De som inte hade fått hjälp där de fastnade… Jag 

skulle börja med grunden… aldrig börja där eleverna har klart för sig att de inte 

kan eller med den del eleverna har misslyckats med. (L7) 

Sammanfattningsvis berättade lärarna om flera faktorer som hindrade elevernas lärande av 

taluppfattning. Lärarna beskrev en ökad arbetsbörda de senaste åren i och med kraven från 

Lgr 11 och dessutom hade skolornas resurser minskat vilket påverkade undervisningen och 

lärandet negativt. Lärarna menade även att missuppfattningar av elevernas verkliga kunskaper 

och språkförståelse kunde vara hindrande. Slutligen berättade lärarna att låga förväntningar 

och en negativ inställning till matematik motverkade elevernas möjligheter att få en god 

taluppfattning. 

4.4 Resultatanalys  
Resultatanalys kommer göras utifrån de tre teman som framkommit i studien: att undervisa i 

tal och taluppfattning, faktorer som främjar elevernas lärande i tal och taluppfattning samt 

faktorer som hindrar elevernas lärande i tal-och taluppfattning. Dessa tre teman analyseras 

utifrån två teorier: den didaktiska triangeln och de specialpedagogiska perspektiven (det 

kategoriska, det relationella och dilemmaperspektivet). Dessa teorier har valts med stöd av 

tidigare forskning och kan ge en förståelse för det resultat som redovisats tidigare i kapitlet. 

I enlighet med teorin om den didaktiska triangeln (Kansanen, 2000) kan lärarnas 

beskrivningar av undervisningens viktiga faktorer studeras. Agendan för lärarna i den här 

studien var att anpassa undervisningen till elevernas kunskapsnivå och försöka hitta var 

elevernas kunskaper fanns. För lärarna handlade det om att nya kunskaper skulle byggas med 

hjälp av elevernas tidigare möten med ämnet och knytas samman med deras 

vardagserfarenheter. Ibland fanns brister i växelverkan mellan läraren, eleven och 

matematikämnet och det kunde visa sig i exempelvis språkliga missförstånd, felbedömningar 

av elevens kunskaper och låga förväntningar på eleven. Nyckeln till en lyckad undervisning 

handlar inte bara om lärarens roll, kompetens och skicklighet, utan också om en lyckad och 

gynnsam interaktion och kommunikation mellan lärare och elev och mellan elever. Detta 

syntes i lärarnas beskrivningar av framgångsrika undervisningsmetoder baserade på 
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diskussioner mellan några elever eller i helklass med resonemang och varierande strategival. 

Främjande för undervisningen var också lärarens ämneskompetens i kombination med en bra 

struktur och genomtänkt planering. När denna växelverkan mellan den didaktiska triangelns 

tre hörn fungerade väl (Hopmann, 2011) fann vi god undervisning, men ibland fanns hinder 

som försvårade detta, exempelvis de stora undervisningsgrupperna och kursplanernas krav. 

Utifrån specialpedagogiska perspektiv kan ett kategoriskt perspektiv (Emanuelsson m.fl., 

2001) speglas i lärarnas elevsyn när de ville att eleverna med svårigheter skulle gå till 

specialläraren oftare eller få andra undervisningsmaterial, men framförallt syntes det 

relationella perspektivet i lärarnas arbetssätt och inställning. Eleverna i svårigheter möttes av 

anpassningar i lärmiljön där undervisningsstrategier användes för att göra taluppfattningen 

tillgänglig för alla elever med exempelvis inkluderande arbetsuppgifter som kunde lösas på 

olika nivåer. Utifrån ett kategoriskt perspektiv fanns flera hinder i undervisningssituationen 

eftersom eleverna med svårigheter krävde stora insatser i form av exempelvis 

specialpedagogiskt stöd av speciallärare, men resurserna var begränsade på flera skolor. Även 

utifrån det relationella perspektivet uppstod hinder då lärmiljön skulle göras tillgänglig, men 

lärarnas pressade arbetssituation förhindrade insatser som var tidskrävande. Utifrån ett 

dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007) möttes lärarna, eleverna och matematikämnet av 

motsättningar inbyggda i systemet exempelvis kunskapskrav som alla elever skulle uppnå vid 

samma ålder trots olika utgångspunkter och kunskapsnivåer. Dilemmat i undervisningen var 

även att undervisningen skulle anpassas utifrån elevens behov samtidigt som alla eleverna 

skulle nå samma kunskapskrav för att få godkända betyg. Lärarna beskrev även motsättningar 

i systemet i form av stora elevgrupper där individernas kunskapsnivåer skulle hittas och mötas 

med rätt undervisning. I vår studie syntes de specialpedagogiska perspektiven i verksamheten 

vilket bland annat hade betydelse för lärarnas arbetssätt, elevernas situation och hur 

taluppfattningen lärdes in. 

5. Diskussion  
I denna kvalitativa studie har vi intervjuat tolv lärare som arbetar på låg- och mellanstadiet. 

Syftet med den här studien var att få kunskap om lärares erfarenheter och upplevelser av 

främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande inom området tal 

och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. 
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Val av syfte baseras på elevers behov av en grundläggande taluppfattning, för att kunna 

tillämpa sina matematiska kunskaper, så att de senare kan fatta välgrundade beslut i 

vardagsliv och samhälle. Därför behöver lärare ha kunskap om vad som främjar och hindrar 

elevernas lärande i taluppfattning. Främjande faktorer är lärare med kunskaper och 

erfarenheter av matematikundervisning, när elevens lärande är i fokus och när lärmiljön är 

god. Hindrande faktorer är den arbetssituation som flera lärare beskriver, missuppfattningar 

av elevers kunskaper, låga förväntningar och en dålig inställning. 

I den här avslutande delen finns en metoddiskussion där val av metod och kvalitetskriterier 

diskuteras. Därefter följer en resultatdiskussion där studiens resultat kopplas till tidigare 

forskning och teoretiska ramverk. Slutligen avslutas texten med några egna reflektioner. 

5.1 Metoddiskussion 

Med tanke på syftet med vår studie valde vi att intervjua tolv utbildade lärare och få 

kunskaper om vilka främjande och hindrande faktorer de upplevde hade betydelse för elevers 

lärande gällande tal och taluppfattning. Vi valde att inte intervjua nyutexaminerade lärare 

eftersom det var viktigt för oss att se vad lärare med erfarenhet såg som kunde ha betydelse 

för elevernas lärande. I flera av de artiklar som nämnts i vår studie (Md-Ali, 2016; Muir, 

2008) har urval gjorts där exempelvis skickliga lärare intervjuats eller goda praktiker 

observerats. Att veta vilka lärare som är skickliga eller vilka praktiker är goda kan diskuteras. 

I vårt urval valdes nyutexaminerade lärare bort då vi menade att en viss erfarenhet var 

nödvändig för att kunna ge trovärdiga svar på frågorna i intervjun. Vi ville även att 

intervjupersonen skulle uppleva en viss bekvämlighet i intervjusituationen och utan erfarenhet 

fanns risken att detta inte gick att erbjuda. Eftersom en maktasymmetri redan råder i 

intervjusituationen (Fejes & Thornberg, 2009) menade vi att lärarnas erfarenheter gav dem en 

säkrare maktposition. Valet att intervjua matematiklärare och inte specifikt speciallärare 

gjordes för att få veta vilka främjande och hindrande faktorer som fanns i 

undervisningssituationen i klassrummet. Det är av betydelse att som blivande speciallärare ha 

goda kunskaper om den undervisningssituation som de flesta matematiklärare och elever 

möter. Detta val visade sig vara rätt och vår studie berikades av lärarnas intressanta, 

nyanserade och djupa syn på elevernas lärande..   

För att höja intervjukvalitén valdes intervjufrågorna noggrant samt förberedelser inför 

intervjuerna gjordes. Tio intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser och två via 
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telefon. Vid de intervjuer som gjordes via telefon försökte vi ha samma fokus som vid de 

andra intervjuerna. Val av informanter skedde mest i form av bekvämlighetsurval men i några 

fall användes även snöbollsurval (Bryman, 2011). Detta innebar att några intervjupersoner var 

helt främmande för oss innan intervjun. För att kunna komma i kontakt med dessa lärare fick 

vi hjälp av de lärare som vi hade intervjuat i första omgången. Vid intervjuerna försökte vi 

vara objektiva och inte låta våra egna åsikter påverka intervjun samt undvika ledande frågor. 

Vi genomförde hälften av intervjuerna var, men under denna period hade vi daglig kontakt 

med varandra och diskuterade intervjusituationerna. På så sätt fick vi hjälp av varandra. För 

att bekräfta vår tolkning av intervjupersonernas svar ställde vi följdfrågor till informanterna 

och bad dem att utveckla sina svar under intervjuns gång. Detta nämndes som ett 

kvalitetskriterium för intervjuer av Kvale och Brinkmann (2009). Även om vi fick värdefulla 

resultat från våra informanter kan deras åsikter nödvändigtvis inte tillämpas på alla 

matematiklärare med tanke på intervjugruppens storlek. Vi var medvetna om detta och visste 

att vårt underlag inte räcker för någon generalisering (Göransson & Nilholm, 2009). Samtliga 

intervjuer spelades in och insamlade data transkriberades senare. Lärarens namn, skola, 

kommun och annan känslig data avidentifierades och varje lärare representerades med ett 

nummer i studien. För analys av insamlad data användes metoden kodning som enligt Fejes 

och Thornberg (2009) innebär en process där man försöker hitta gemensamma kategorier och 

begrepp. Vi använde oss av en så kallad öppen kodning under den subjektiva kodningen. 

Denna metod utgår från att noggrant gå igenom insamlad data och markera de hittade 

koderna. Analysarbetet och kodningsprocessen går hand i hand i denna metod. Den valda 

metoden hjälpte oss att hitta intressanta gemensamma koder från lärarnas berättelser, som i 

sin tur blev grunden för val av kategorier och även teman i vår studie. 

Under hela processen, från början när vi kontaktade lärarna, till hantering och bearbetning av 

data tog vi hänsyn till de etiska aspekterna. När det gäller tillförlitlighetsaspekten upplever vi 

att vår studies resultat besvarar studiens frågeställningar och uppfyller dess syfte. Studiens 

trovärdighet kan diskuteras utifrån olika aspekter. Vår studie är baserad på tolv intervjuer och 

resultaten speglar de intervjuade lärarnas åsikter. För att kunna få en djupare förståelse och 

bredare kunskap om det aktuella området skulle man kunna komplettera denna studie med 

lektionsbesök och observationer. En studies trovärdighet ökar när flera metoder används och 

triangulering kan ske (Larsson, 2005). Tiden begränsade oss till att använda enbart en metod, 

men trovärdighet finns även vid intervjuer (Moscardini, 2015). I en studie av Moscardini 

(2015) intervjuas tolv lärare och i studien betonas att resultatet inte kan generaliseras, men att 
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flera andra studier visar på liknande resultat och därmed ökar trovärdigheten även vid den 

mindre studien. De resultat som framkommer i denna studie visar också på liknande resultat 

som framkommit i ett flertal andra studier och därför menar vi att trovärdighet finns.  

I studien tog vi inte hänsyn till elevperspektivet. Det skulle vara intressant att genom 

intervjuer med några elever se vad de ser som främjande och hindrande faktorer som har 

betydelse för deras inlärning av tal och taluppfattning. Att välja att intervjua speciallärare 

hade också kunnat ge oss andra kunskaper, framförallt hur de möter en mindre grupp elever i 

skolan. Något som vi även hade kunnat göra annorlunda, hade kunnat vara att använda oss av 

en pilotstudie, för att kunna nå en högre kvalité på den genomförda studien. 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna del diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, styrdokument och teorier. Detta 

görs utifrån följande rubriker: innehållets centrala utgångspunkter, lärares kompetens formar 

undervisningen, stora grupper där individen försvinner samt lärmiljöer och skolans rutiner. 

Rubrikerna är valda utifrån resultatets kopplingar till studiens två teorier. Ett försök att 

tydliggöra resultatets kopplingar till teorierna och tidigare forskning och om möjligt se 

resultatet utifrån ett annat håll, har gjort att vi valt att göra andra rubriker än de som tidigare 

använts i resultatdelen. 

5.2.1 Innehållets centrala utgångspunkter  

Tal och taluppfattning är en viktig och central del i matematikundervisningen (Clarke m.fl., 

2015) för grundskolan och en stor del av det centrala innehållet i kursplanerna för låg- och 

mellanstadiet (Skolverket, 2011). För elever är det en nödvändighet att få tid att förstå tal 

tidigt och att lära sig strategier, för att förstå matematiken senare (Chard & Gersten, 1999; 

Morgan m.fl., 2009). Det innebär att valet av undervisningens innehåll får en framträdande 

roll i lärarnas arbete (Kansanen, 2000). Resultatet av vår studie visar att lärarnas beskrivning 

av tal och taluppfattning var i likhet med ovan nämnd forskning. Kunskaperna inom 

detta område betraktades som både grundläggande och centrala och en tidig uppfattning av 

området krävdes för att sedan kunna bygga vidare med mer kunskaper. Det innebar att lärare 

ibland behövde stanna upp och se så att eleverna förstod. En slutsats i den här studien var att 

lärandet av tal och taluppfattning tog tid och ett grundligt arbete med taluppfattningen 

beskrevs vara främjande och förebyggande för elevers framtida matematiserande. 
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Enligt Dunphy (2007) är taluppfattning ett holistiskt begrepp där helheten är central, men 

ändå måste begreppet brytas ner i mindre delområden. Dessa olika områden behöver eleverna 

arbeta med för att få en god förståelse av taluppfattning. Kunskapen borde lekas in, helst långt 

innan eleverna kom till skolan, men det var även viktigt med lekfull träning i förskoleklass 

och de första skolåren, menade lärarna. Det är en främjande faktor när taluppfattning tränas 

tidigt och när insatser görs tidigt om svårigheter med förståelse av taluppfattning finns (Clarke 

m.fl., 2015; Jordan m.fl., 2010). Vid tidiga svårigheter i matematik finns en stor risk att få 

svårt med matematik senare (Morgan m.fl., 2009). Det understryker ändå mer vikten av att 

göra insatser tidigt och då beakta olika specialpedagogiska perspektiv (Ahlberg, 2015). I 

likhet med tidigare forskning (Aragón m.fl., 2016; Purpura & Lonigan, 2013) redogör den här 

studien för några viktiga huvuddelar inom området tal och taluppfattning som exempelvis 

antalsuppfattning, storleksordning och positionssystemet. 

Samtidigt som undervisningen i grundkunskaperna måste få ta tid enligt flera lärare i studien, 

fanns kravet på måluppfyllelse och att kursplanernas centrala innehåll beaktades. Detta 

dilemma, som finns inbyggt i skolsystemet (Nilholm, 2007), hanterade lärarna i vardagen och 

olika tillvägagångssätt upptäcktes, exempelvis gav en del lärare mer undervisningstid från den 

egna planeringstiden. Forskning menar att förståelse av taluppfattning behöver övas mycket, 

mer än vad som gjorts tidigare (Chard & Gersten, 1999) så att ge mer undervisningstid kunde 

vara en främjande faktor. Lärarnas val av undervisningsinnehåll (Kansanen, 2000) var styrt 

och blev ibland en hindrande faktor i undervisningssituationen då taluppfattning inte fick 

undervisas tillräckligt för att förankra kunskaperna hos eleverna. En sammantagen bild visar 

lärarnas kunskaper och vilja till att genomföra en god undervisning, men också systemets 

begränsningar, som förhindrar ett maximalt lärande. 

 

5.2.2 Lärares kompetens formar undervisningen 

Lärares kunskaper i matematikämnet och pedagogik framstår som viktiga och främjande 

faktorer i undervisningen (Md-Ali m.fl., 2016; Moscardini, 2015) och i elevers lärandeprocess 

(Kansanen, 2000). Utifrån resultat från denna studie fann vi att lärares erfarenhet och 

kompetens kan ha en direkt betydelse i val av innehåll och undervisningsstruktur samt på 

elevernas förutsättningar att lära sig. Det poängterades att det var viktigt att eleverna fick en 



 39 

grundförståelse i ämnet innan de började med de abstrakta delarna. Det var också nödvändigt 

att eleverna fick en helhetsbild och förstod hur delarna hörde ihop och bildade en enhet.  

En framgångsfaktor i sammanhanget är när elever får möjligheter att använda flera olika 

strategier i undervisningen (Groves m.fl., 2004), exempelvis ändamålsenliga 

klassrumsdiskussioner (Muir, 2008). Konkret material är främjande för inlärningen (Aunio 

m.fl., 2014; Groves m.fl., 2004; Md-Ali m.fl., 2016) samt visuellt material som tallinjen 

(Chard & Gersten, 1999; Woods m.fl., 2018). Lärarnas undervisningsstrategier i denna studie 

var i likhet med de sex undervisningsprinciperna som nämns av Askew m.fl. (1997) samt 

Clarke m.fl. (2002). Utifrån resultaten av denna studie fann vi att lärarna använde olika 

undervisningsstrategier samt konkret material i sin undervisning för att öka elevernas 

förståelse, vilket var särskilt viktigt i övergången från de konkreta till de abstrakta delarna 

inom taluppfattningen. De beskrev strategier som ändamålsenliga diskussioner, meningsfulla 

uppgifter och visuellt stöd som exempelvis tallinjen eller bildstöd. Lärarna i denna studie hade 

oftast ett elevperspektiv i sitt arbete, från lektionsplaneringar till val av undervisningsmaterial 

och efterarbete. De anpassade sina lektioner utifrån elevernas kunskaper och behov. Att kunna 

se gruppens behov utan att glömma varje enskild elev var en viktig faktor och därför var flera 

av lärarna noga med att välja undervisningsstrategier som var inkluderande. Ibland fick alla 

elever arbeta med samma strategi för att den skulle accepteras och kunna användas av alla och 

ibland gjordes likadana uppgifter till alla elever där olika strategier skulle användas. Utifrån 

specialpedagogisk forskning syns det relationella perspektivet (Emanuelsson m.fl., 2001) i 

flera av lärarnas undervisningsstrategier då de försökte forma omgivningen så att den skulle 

fungera för individen, lärmiljön gjordes mer tillgänglig. 

5.2.3 Stora grupper där individen försvinner 

Elevernas förutsättningar och deras kunskapsnivåer är centrala aspekter och 

utgångspunkter för att lärandeprocessen ska fungera och därför behöver dessa faktorer 

identifieras redan då undervisningen planeras (Fujii, 2014; Kansanen, 2000; Md-Ali, 

2016; Moscardini, 2015; Muir, 2008). I denna studie fann vi att lärarna genom olika 

bedömningsmetoder försökte ta reda på var eleverna befann sig kunskapsmässigt. 

Bedömningarna var både formativa under det dagliga skolarbetet och summativa genom 

olika tester eller diagnoser. Lärarna försökte även skapa en miljö med god interaktion 

och kommunikation. Enligt resultaten av denna studie kunde hindrande faktorer ha 

betydelse för lärarnas arbete och även skickliga lärare kunde få dåliga förutsättningar att 



 40 

lyckas. En hindrande faktor som kunde begränsa denna process var möjligheten att se 

varje individ i de stora elevgrupperna med upp till 30 elever. Eleverna fick inte 

tillräckligt med undervisning i klassrummet eftersom lärarens tid var begränsad och de 

fick dessutom använda förenklat material för att kunna arbeta självständigt. Dessa 

faktorer hade en negativ betydelse särskilt för eleverna med svårigheter. Skolornas 

bristande resurser gjorde även att dessa elever inte fick tillräckligt med 

specialpedagogiskt stöd enligt lärarna. Mindre grupper och extra stöd i 

helklassundervisning ger enligt forskning ökade möjligheter att lära sig grundläggande 

matematik (Browder m.fl., 2012).   

En annan viktig faktor i detta sammanhang enligt forskningen är att ta hänsyn till 

språkliga aspekter i undervisningen. Elever som har annat modersmål än 

undervisningsspråket kan möta hinder i form av språkliga barriärer, exempelvis 

ovanliga ord och ord med flera betydelser (Norén, 2010; Sandström m.fl., 2013). Att ta 

hänsyn till elevernas språkliga kunskaper och brister betraktades av informanterna i 

denna studie som viktiga. Det hävdades att elevernas bristfälliga språkkunskaper skulle 

kunna hindra lärandet särskilt i situationer där lärare missförstod elever och trodde att 

elever hade förståelse och kunskap när det saknades. Dessa brister var svårare att 

upptäcka om eleverna var tysta och inte berättade när de behövde hjälp och även när 

elever hade ett bra vardagsspråk men saknade ord i matematiken. Svårigheter med 

begreppsförståelse, exempelvis vissa matematiska ord som hade en annan betydelse i 

vardagsspråket, var mer vanliga enligt informanterna.  

En annat vanligt missförstånd var när elevernas språkliga brister kunde betraktas som 

matematiska svårigheter vilket var extra viktigt att ta hänsyn till i mötet med elever med 

ett annat modersmål än svenska. Dessa missförstånd var hindrande faktorer i 

undervisningen och försvårade lärarnas möjligheter att forma undervisningen utifrån 

elevens nivå. I dessa situationer ansågs svårigheterna finnas hos eleven, men detta 

kategoriska perspektiv (Emanuelsson m.fl., 2001) kunde förändras när lärarna förstod 

att svårigheterna berodde på missförstånd och lärarna började då istället tänka mer 

utifrån ett relationellt perspektiv. En förståelse infann sig att omgivningens krav gav 

eleverna svårigheter som de inte behövde ha. När eleverna fick en ökad ordförståelse 

och begreppskunskap, gick också matematiken mycket lättare. Sammanfattningsvis 

menade lärarna att de stora elevgrupperna var hindrande faktorer i undervisningen då 
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det var försvårande att se varje individs kunskap och ibland blev konsekvenserna 

missförstånd och självständigt elevarbete som inte ledde till framgångsrikt lärande. 

5.2.4 Lärmiljöer och skolans rutiner  

Skickliga lärare har förmåga att hantera interaktion och kommunikation i klassrummet 

(Fujii, 2014; Md-Ali m.fl., 2016; Moscardini, 2015; Muir, 2008) och detta skapar 

förutsättningar för en bra lärmiljö. I denna studie hävdades att en god lärmiljö främjade 

lärandet och flera beskrivningar hur arbetet för att skapa en bra undervisningsmiljö 

gavs. Att jobba aktivt på individ- och gruppnivå för att träna upp elevernas 

ansvarstagande och tolerans mot andra var en självklarhet för flera lärare.  

I detta sammanhang hävdade lärarna att stökiga lärmiljöer var hindrande för elevernas 

lärande. För att undervisningssituationen skulle fungera i dessa miljöer fick 

eleverna jobba i enklare matteböcker. När förväntningarna på eleverna är låga kan 

uppgifterna och hela undervisningssituationen upplevas ostimulerande och omotiverad 

och en viktig framgångsfaktor är att lärare har höga förväntningar på eleverna, vilket 

kan saknas i en dålig lärmiljö (Groves m.fl., 2004; Muir, 2008).  

I vår studie fann vi att en negativ inställning till ämnet matematik hos elever kunde 

bidra till en sämre lärmiljö. Det kunde handla om elever som tidigare misslyckats med 

matematiken och inte fått hjälp där de hade fastnat vilket gett dem brister i grunderna. 

Även omgivningens negativa inställning till matematik beskrevs som en faktor som 

kunde motverka elevernas motivation och försämra lärmiljöns kvalité. Det är en viktig 

undervisningsprincip, att ha en positiv attityd till matematikämnet (Askew m.fl.,1997; 

Clarke m.fl., 2002). 

Utifrån resultaten från vår studie upptäckte vi hur skolans rutiner kunde ha betydelse för 

elevernas lärande. Samarbete mellan kollegorna exempelvis beskrevs som en främjande faktor 

men många skolor saknade rutiner för ett fungerande kollegialt samarbete. Bristande rutiner 

ledde till att samarbete mellan lärare begränsades och trots att många skolor hade 

schemalagda tider för ämnesträffar saknades tydliga riktlinjer för hur dessa skulle användas. I 

en undervisningsmodell, Lesson Study, planerar lärarna undervisningen tillsammans i grupp 

utifrån elevernas kunskapsnivå och behov, vilket har gett goda resultat (Fujii, 2014).  
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Resultatet av denna studie visar att skolans rutiner var otydliga när det gäller lärarnas 

arbetssituation. Lärares tid var en bristvara enligt informanterna och skulle räcka till många 

uppdrag exempelvis mentorskap och inte enbart till undervisning. Medan kursplaner och 

läroplaner pressade lärarna alltmer att hinna med undervisningen under den aktuella ramtiden 

skulle undervisningen anpassas även till elevernas kunskapsnivåer och inte minst till varje 

individs särskilda behov. Dessa faktorer är viktiga aspekter som skapar ett dilemma (Nilholm, 

2007). Utbildningssystemets mål är att erbjuda eleverna undervisning med hög kvalitet, vilket 

är svårt att uppnå när lärarna brottas med att hinna med de dagliga arbetsuppgifterna.  

 5.3 Avslutande reflektioner och förslag på vidare forskning 

Fokus i den här studien var att få se arbetet med tal och taluppfattning i matematik utifrån ett 

lärarperspektiv och studiens syfte var att få kunskap om lärares erfarenheter och upplevelser 

av främjande och hindrande faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande inom området 

tal och taluppfattning gällande elever på låg- och mellanstadiet. Det låg i vårt eget intresse att 

få djupare kunskaper om detta område, men vi menar att dessa kunskaper är centrala för alla 

lärare som undervisar i matematik och särskilt för speciallärare och specialpedagoger. Under 

intervjuerna fick vi höra många intressanta berättelser om de dilemman och utmaningar som 

arbetet med tal och taluppfattning innebär.   

Lärarnas kunskaper om taluppfattning och hur det ska undervisas överensstämde många 

gånger med tidigare forskning. Det poängterades att området tal och taluppfattning innehåller 

grundläggande och viktiga kunskaper som är nödvändiga för förståelse av andra och abstrakta 

delar inom ämnet matematik. Det nämndes även att undervisningen i tal och taluppfattning 

borde utgå från elevernas tidigare förståelse och börja tidigt och få ta den tid som behövdes. 

Om eleverna började med ett nytt arbetsområde innan den tidigare kunskapen var befäst, 

riskerade de att inte få tillräcklig grundkunskap. Elever med bristfälliga kunskaper i detta 

område skulle kunna få svårt att klara matematiken senare. Detta kunde bidra till att en känsla 

av misslyckande utvecklades hos dessa elever och ibland även leda till en negativ inställning 

till ämnet.  

I studien nämndes lärares kompetens som en viktig och avgörande faktor som främjar 

elevernas lärande. Lärarna i vår studie använde sig av många olika stimulerande 

undervisningsstrategier och valde konkreta och anpassade material för att öka elevernas 

lärande. De kunde använda effektiva metoder för att bedöma elevernas kunskapsnivåer och 
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var medvetna om att eventuella missuppfattningar om elevernas kunskaper kunde finnas, 

vilket ökade elevernas möjlighet till en bättre undervisning. Lärarna försökte öka lärandet av 

tal och taluppfattning genom att ha höga krav på sina elever vilket var möjligt i goda 

lärmiljöer. I en god lärmiljö skapades möjligheter till interaktion mellan lärare och elev och 

även samarbete eleverna emellan förstärktes. Eleverna fick möjlighet att träna på nya saker 

och hitta egna strategier samt utmanades att lära sig genom samarbete med andra och till och 

med av sina egna misstag.  

I studien diskuterades några hindrande faktor och omständigheter som gjorde att det många 

gånger var det svårt att uppnå bra resultat. En viktig faktor som bidrog till en ökad 

arbetsbelastning hos lärarna med mindre tid för undervisningsplanering som följd, var det 

begränsade samarbetet mellan lärare. Skolornas resursbrist var en annan faktor som gjorde att 

eleverna inte fick den hjälp de behövde och i stora elevgrupper var det svårt för lärare att 

kunna se varje elevs specifika behov. För att kunna hantera stora klasser eller stökiga grupper 

användes ibland förenklade undervisningsmaterial vilket betraktades som en hindrande 

faktor.  

Läraryrket innebar många olika uppdrag och lärarnas tid som ägnades åt undervisningen var 

begränsade. Samtidigt hade lärare krav på sig att följa kursplanernas centrala innehåll i sin 

planering och i val av ämnets innehåll. Undervisningen skulle anpassas till varje individs 

behov och målet var att få alla elever att nå kunskapskraven. Detta var ett dilemma, något 

viktigt att ta hänsyn till. Hanteringen av detta är en utmaning inte bara för lärare utan för alla 

aktörer inom hela utbildningssystemet.  

Fokus i vår studie var att få se lärandet i tal och taluppfattning utifrån lärarnas syn. Det skulle 

vara intressant att kunna se andra aktörers roll i det hela, aktörer som speciallärare eller 

specialpedagog och till och med elever. Man skulle kunna utveckla denna studie genom 

klassrumsobservationer eller elevintervjuer. När vi under denna studies genomförande, har 

förstått undervisning något djupare har också en förståelse växt fram hos oss, en förståelse 

som visar att det också är svårt att förstå varför undervisning fungerar i vissa situationer men 

inte i andra och varför elever som är på samma lektion lär sig olika. Muir (2008) menar att 

undervisning är komplext att studera och genomföra. Mer forskning behövs för att ännu mer 

upptäcka vad som är gynnsamt för lärandet i tal och taluppfattning och andra områden inom 

matematik.  



 44 

Referenser 
Ahlberg, A. (2015). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik - att bygga broar. 

Stockholm: Liber. 

Aragón, E., Navarro, J. I., & Aguilar, M. (2016). Domain-specific predictors for fluency 
calculation at the beginning of primary school education. Electronic Journal of 
Research in Educational Psychology, 14(3), 482-499.  

Askew, M., Brown, C. A., Rhodes, V., Johnsson, D., & William, D. (1997). Effective teachers 
of numeracy: report of a study carried out for the teacher training agency. London: 
King´s College, University of London. 

Aunio, P., Korhonen, J., Bashash, L., & Khoshbakht, F. (2014). Children's early numeracy in 
Finland and Iran. International Journal of Early Years Education, 22(4), 423-440.  

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

Browder, D. M., Jimenez, B. A., Spooner, F., Saunders, A., Hudson, M., & Bethune, K. S. 
(2012). Early numeracy instruction for students with moderate and severe 
developmental disabilities. Research and Practice for Persons with Severe Disabilities, 
37(4), 308-320.  

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Chard, D., & Gersten, R. (1999). Number sense: Rethinking arithmetic instruction for 
students with mathematical disabilities. Journal of Special Education, 33(1), 18-28.  

Clarke, B., Doabler, C. T., Nelson, N. J., & Shanley, C. (2015). Effective instructional 
strategies for kindergarten and first-grade students at risk in mathematics. Intervention 
in School and Clinic, 50(5), 257-265. 

Clarke, D., Cheeseman J., Gervasoni, A., Gronn, D., Horne, D., McDonough, A. m.fl. (2002). 
Early numeracy research project final report. Melbourne: Australian Catholic 
University. 

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing 
among five approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications. 

Dunphy, E. (2007). The primary mathematics curriculum: Enhancing its potential for 
developing young children's number sense in the early years at school. Irish 
Educational Studies, 26(1), 5-25.  

Emanuelsson, I., Persson, B., & Rosenkvist, J. (2001). Forskning inom det 
specialpedagogiska området - en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Fejes, A., & Thornberg, R. (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber.  

Fujii, T. (2014). Implementing japanese lesson study in foreign countries: Misconceptions 
revealed. Mathematics Teacher Education and Development, 16(1), 1-19.  



 45 

Groves, S., Mousley, J., & Forgasz, H. (2004). Primary numeracy: A review of Australian 
research. Australian Primary Mathematics Classroom, 9(4), 10-13. 

Göransson, K., & Nilholm, C. (2009). Om smygrepresentativitet i pedagogiska avhandlingar. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 14(2), 136-142. 

Hopmann, S. (2011). Wolfgang Klafki och den tyska didaktiken. I M. Uljens (Red.), Didaktik 
(s. 198-214). Lund: Studentlitteratur. 

Howden, H. (1989). Teaching number sense. Arithmetic Teacher, 36(6), 6-11. 

Jordan, N. C., Glutting, J., & Ramineni, C. (2010). The importance of number sense to 
mathematics achievement in first and third grades. Learning and Individual Differences, 
20(2), 82-88.  

Kansanen, P. (2000). Kampen mellan vetenskap och lära. I E. Alerby, P. Kansanen, & T. 
Kroksmark (Red.), Lära om lärande (s. 29-44). Lund: Studentlitteratur. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur.  

Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik, 25(1), 16-35. 

Md-Ali, R., Karim, H. B. B. A., & Yusof, F. M. (2016). Experienced primary school teachers' 
thoughts on effective teachers of literacy and numeracy. Malaysian Journal of Learning 
and Instruction, 13(1), 43-62. 

Morgan, P. L., Farkas, G., & Wu, Q. (2009). Five-year growth trajectories of kindergarten 
children with learning difficulties in mathematics. Journal of Learning Disabilities, 
42(4), 306-321.  

Moscardini, L. (2015). Primary special school teachers' knowledge and beliefs about 
supporting learning in numeracy. Journal of Research in Special Educational Needs, 
15(1), 37-47. 

Muir, T. (2008). Principles of practice and teacher actions: Influences on effective teaching of 
numeracy. Mathematics Education Research Journal, 20(3), 78-101.  

Neuman, D. (1987). The origin of arithmetic skills. A phenomenographic approach. 
Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

Norén, E. (2010). Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i grundskolans 
matematikundervisning. (Doktorsavhandling, Stockholms universitet, Stockholm). 
Hämtad från su.diva-portal.org/smash/get/diva2:357471/FULLTEXT01.pdf 

Purpura, D. J., & Lonigan, C. J. (2013). Informal numeracy skills: The structure and relations 
among numbering, relations, and arithmetic operations in preschool. American 
Educational Research Journal, 50(1), 178-209.  



 46 

Sandström, M., Nilsson, L., & Lilja, J. (2013). Displaying mathematical literacy--pupils' talk 
about mathematical activities. Journal of Curriculum and Teaching, 2(2), 55-61.  

Skolinspektionen. (2010). Framgång i undervisningen - en sammanställning av 
forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Stockholm: 
Skolinspektionen. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: 
Skolverket. 

Skolverket. (2013). Diamant - diagnoser i matematik. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och 
åtgärdsprogram. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2018a). PISA 2018: 15-åringars kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse och 
matematik. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket. (2018b). Resultat på nationella prov i årskurs 3, 6 och 9, läsåret 2017/18. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2019). Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1-3. Stockholm: 
Skolverket. 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.  

Woods, D. M., Ketterlin Geller, L., & Basaraba, D. (2018). Number sense on the number line. 
Intervention in School and Clinic, 53(4), 229-236. 

  



 47 

Bilagor 

Bilaga 1: Resultat över PISA-undersökningar, 2018 

Resultat i matematik dels som andel (%) elever på respektive prestationsnivå, dels efter landets genomsnittliga 
poäng (medelvärde). Länderna är rangordnade efter sitt medelvärde (Skolverket, 2018a). 

(Tabellen visar en del av resultaten som var relevant för denna studie) 

 

 

* För kolumnen med medelvärde/medelpoäng indikerar * att medelvärdet för landet är statistiskt signifikant skilt från Sveriges medelvärde.  

*  För kolumnerna med ”förändring över tid” indikerar * att förändringen mellan två PISA-mätningar är statistiskt signifikant.  

*  För andelen elever under nivå 2 respektive andelen elever på nivå 5 och över anger * att andelen är statistiskt signifikant skild från Sveriges motsvarande andel.  
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Bilaga 2: Missivbrev 

Brev till rektor: 

Vi heter Helaleh Hamidi och Katarina Johnsson och läser nu vår sista termin till speciallärare 
i matematik på Mälardalens högskola. I vårt examensarbete vill vi få kunskap om lärares 
erfarenheter och upplevelser av faktorer som har betydelse för undervisningssituationen när 
det gäller området ”tal och taluppfattning”. Vi skulle vilja komma i kontakt med lärare som 
arbetar i åk 1-6 med matematik. Därför vänder vi oss till dig, för att be dig att vidarebefordra 
brevet längre ner i mailet, till de lärare som undervisar i matematik på skolan. Vi önskar 
genomföra intervjuerna under september månad. Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Helaleh Hamidi och Katarina Johnsson 

Helaleh: mailadress, mobilnummer 

Katarina: mailadress, mobilnummer 

 

Brev till lärare som undervisar i matematik: 

Vi heter Helaleh Hamidi och Katarina Johnsson och läser nu vår sista termin till speciallärare 
i matematik på Mälardalens högskola. I vårt examensarbete vill vi få kunskap om lärares 
erfarenheter kring undervisning i området ”tal och taluppfattning”. Vi vill intervjua lärare som 
arbetar i åk 1-6 med matematik. Därför vänder vi oss till dig för att be om medgivande för att 
få göra en intervju. Intervjun beräknas ta cirka en timme och kommer att spelas in och senare 
transkriberas. Det är givetvis frivilligt att delta och du kan även avbryta ditt deltagande 
senare. All data kommer att avidentifieras, t ex kommer namn på personer, skolor och 
kommuner inte att vara med i arbetet. Det insamlade materialet kommer endast användas i det 
här arbetet. Slutligen kommer examensarbetet att publiceras i DiVA, Digitala vetenskapliga 
arkivet. 

Om det är möjligt för dig att bli intervjuad, var vänlig och hör av dig så vi kan boka tid och 
plats för en intervju. Vi vill om möjligt göra intervjuerna under september månad. 

Vid frågor, ring eller maila 

Med vänliga hälsningar 

Helaleh: mailadress och mobilnummer 

Katarina: mailadress och mobilnummer 

Mvh Helaleh Hamidi och Katarina Johnsson 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Kort information om intervjun: ca 5 min .Här nämns taluppfattning, de etiska reglerna och hur lång tid 
intervjun tar. 

Inledning: Hur länge har du arbetat som lärare? Hur ser ditt arbete ut idag (antal 
undervisningsgrupper, antal elever i grupperna, undervisar du olika elevgrupper eller mest samma, hur 
ser arbetslaget ut/gemensamma planeringar/ämnesträffar)? 

Tema 1. Taluppfattning: 

Vad tänker du på när jag säger taluppfattning? (inledande fråga) 

Vilka delar innefattar det? Berör området andra arbetsområden i matematik? Ungefär hur mycket 
arbetar du med taluppfattning i din klass? Hur viktigt är det att ha taluppfattning? (uppföljningsfrågor 
vid behov) 

Tema 2. Material: 

Vad använder du för undervisningsmaterial? (inledande fråga) 

Vad använder ni för läromedel? Används samma läromedel på skolan? Finns stöd i läromedlet till 
läraren? Samarbetar kollegiet i matte? Vad används för annat material som inte tillhör läromedlet? 
Vad för slags uppgifter finns i materialet ni använder? Om du gör egna uppgifter, ge ett exempel på en 
sådan. (uppföljande frågor vid behov) 

Tema 3. Metoder: 

Hur arbetar du konkret i undervisningen med taluppfattning? (inledande fråga) 

Hur gör du när elever har svårt med taluppfattning? Har du undervisat på liknande sätt alla år som 
lärare? Har du hittat bättre och sämre metoder? (uppföljande frågor vid behov) 

Tema 4. För- och efterarbete: 

Hur förbereder och efterarbetar du en mattelektion? (inledande fråga) 

Hur detaljerat planerar du innan lektionen? Vad gör du för efterarbete (rättning, feedback…)? Vad har 
du för tid till för- och efterarbete, tid som du måste förhålla dig till? Hur påverkar för- och efterarbetet 
elevernas möjligheter till inlärning? (uppföljande frågor vid behov) 

Tema 5. Framgångsfaktorer i undervisningen i taluppfattning: 

Vad tycker du är det bästa sättet/de bästa sätten att lära elever taluppfattning? (inledande fråga) 

När vet du att elever kan? Berätta ett exempel när en elev förstod något inom taluppfattning. 
(uppföljande frågor vid behov) 

Avslutning: 

Slutligen sammanfattar jag några viktiga lärdomar från intervjun och frågar om jag har uppfattat det 
intervjupersonen sagt rätt. Vill du berätta något mer? Tack så mycket att jag fått intervjua dig! 

 10 minuter till varje tema och 10 minuter till inledning och avslutning  
    


